
َع  ِطي َت َتْسس َلْنس  ّنَكس  ِإ َلَكس  ُقْلس  َأ َلْمس  َأ َقاَلس 
ْبًرا  ِعي َص َعْن ) 75(َم ُتَك  ْل َأ ِإْن َس َقاَل 

ْغَتس  َل َب ْد  َق ِني  ْب ُتَصساِح َفَل  َهسا  َد ْع َب ٍءس  َشْي
ْذًرا  ُع ّنسسي  ُد َل ّتسى ) 76(ِمْنس  َقسا َح َل َط َفان

َهسسا  َل ْه َأ َعَما  ْط َت ٍةسس اْسسس َي َقْر ْهَلسس  َأ َيسسا  َت َأ َذا  ِإ
َهسسسا  ِفي َدا  َوَج َف ُهَمسسسا  ُفو ّي ُيَض َأْنسسس  ْوا  َب َأ َف
ْو  َل َقاَل  َقاَمُه  َأ َف َقّض  َين َأْنس  ُد  ِري ُي َداًرا  ِج

َأْجًرا  ِهس  ْي َل َع ْذَتس  ّتَخ ْئَتس َل َقاَلس ) 77(ِش
ِويِل  ْأ َت ِب ُئَك  ّب َن ُأ ِنَك َس ْي َب َو ِني  ْي َب ُق  ِفَرا َذا  َه

ْبًرا  ِهس َصس ْي َل َع ْع  ِط َت َتْسس َلْمس  َأّمسا ) 78(َمسا 

ُلوَنسس  ْعَم َي ِكيَن  ِلَمَسسسا َنْتسس  َكا َف َنُة  ِفي الّسسس
َكاَنسس  َو َهسسا  َب َأِعي َأْنسس  ْدُتسس  َأَر َف ِر  َبْح ْل ِفسسي ا
ًبا  َغْصس ٍة  َن ِفي ُكّلس َسس ُذ  ْأُخ َي ِلٌكس  ُهْمس َم َء َوَرا

ْيِن ) 79( َن ْؤِم ُه ُم َوا َب َأ َكاَن  َف ُغَلُم  ْل َأّما ا َو
ْفًرا  ُك َو ًنسسا  َيا ْغ ُط ُهَمسسا  َق ِه ُيْر َأْنسس  َنسسا  َفَخِشي

ْيًرا ) 80( ُهَمسا َخ ّب ُهَمسا َر َل ِد ْب ُي َأْنس  َنسا  ْد َأَر َف
ْقَرَبسس ُرْحًمسسا  َأ َو ًةسس  َكا ْنُهسس َز َأّمسسا )81(ِم َو  

ِفسسي  ْيِنسس  ِتيَم َي ْيِنسس  ُغَلَم ِل َكاَنسس  َف َداُر  ْلِج ا
َكاَنس  َو ُهَمسا  َل َكنٌز  َتُهس  َتْح َكاَنس  َو ِةس  َن ِدي ْلَم ا
َغسسا  ُل ْب َي َأْنسس  ّبَكسس  َد َر َأَرا َف ِلًحا  ُهَمسسا َصسسا ُبو َأ

ُهَمسسا َرْحَمًةسس  َكنَز ِرَجا  َتْخ َيْسسس َو ُهَمسسا  ّد َأُش

ِلَكس  َذ ِري  َأْم َعْنس  ُتُهس  ْل َع َف َوَمسا  ّبَكس  ِمْنس َر
ْبًرا  ِه َص ْي َل َع ْع  ِط َت َتْس َلْم  ِويُل َما  ْأ ) 82(َت

ُقْلسس  ْيِنسس  َن َقْر ْل ِذي ا َعْنسس  َنَك  ُلو َأ َيْسسس َو
ْكًرا  ِذ ْنُه  ُكْم ِم ْي َل َع ُلو  ْت َأ )83(َس

75)  (Hızır:) Ben sana, benimle beraber (olacaklara) 
sabredemezsin, demedim mi? dedi.
76)  Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam 
artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan (ileri 
sürebilecek) mazeretin sonuna ulaştın.
77)  Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan 
yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten 
kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla 
karşılaştılar. (Hızır) hemen onu doğrulttu. Musa: Dileseydin, 
elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi.
78)  (Hızır) şöyle dedi: "İşte bu, benimle senin aramızın 
ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin içyüzünü 
haber vereceğim."
79) "Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu 
kusurlu kılmak istedim. (Çünkü) onların arkasında, her 
(sağlam) gemiyi gasbetmekte olan bir kral vardı."
80)  "Erkek çocuğa gelince, onun ana-babası, mümin 
kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve 
nankörlüğe boğmasından korktuk."
81)  (Devam etti:) "Böylece istedik ki, Rableri onun yerine 
kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin."
82) "Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da 
onlara ait bir hazine vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. 
Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve 
Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben 
bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında 
sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur."
83)  (Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De 
ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.
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ُكّلس  ُهس ِمْنس  َنا ْي َت َوآ َْلْرِضس  ِفسي ا َلُهس  ّنسا  ّك ّنسا َم ِإ
ًبا  َب ٍءس َسس ًبا )84(َشْي َب َعس َسس َب ْت َأ َف ّتسى ) 85(  َح

ْغُرُبس  َت َهسا  َد َوَج ِرَبس الّشْمِسس  ْغ َغس َم َل َب َذا  ِإ
َنسا  ْل ُق ْوًمسا  َق َهسا  َد ْن َد ِع َوَج َو ٍةس  َئ ْيٍنس َحِم َع ِفسي 
َذ  ّتِخ َت َأْن  ِإّما  َو ّذَب  َع ُت َأْن  ِإّما  ْيِن  َن َقْر ْل َذا ا َيا

ًنا  ِهْمسس ُحْسسس َلَمسس ) 86(ِفي َظ َأّمسسا َمْنسس  َقاَلسس 
ُبُهس  ّذ َع ُي َف ِهس  ّب َلسى َر ِإ ّد  ُيَر ُثّمس  ُبُهس  ّذ َع ُن ْوَف  َفَسس

ْكًرا  ُن ًبسا  َذا َعِمَلس )87(َع َو َأّمسا َمْنس آَمَنس  َو  
َلُهس  ُقوُل  َن َوَسس َنى  ْلُحْسس ًءس ا َلُهس َجَزا َف ِلًحا  َصا

ُيْسًرا  َنا  ِر َأْم ًبا ) 88(ِمْن  َب َع َس َب ْت َأ ) 89(ُثّم 
َهسسا  َد َوَج َعسس الّشْمِسسس  ِل ْط َغسس َم َل َب َذا  ِإ ّتسسى  َح
َها  ِن ُدو ُهْم ِمْن  َل َعْل  َنْج َلْم  ٍم  ْو َق َلى  َع ُع  ُل ْط َت

ْتًرا  ِهس ) 90(ِس ْي َد َل ِبَمسا  َنسا  ْط َأَح ْد  َق َو ِلَكس  َذ َك
ْبًرا  ًبا )91(ُخ َب َعس َسس َب ْت َأ ُثّمس  َذا ) 92(  ِإ ّتسى  َح

ْوًمسا  َق ِهَمسا  ِن ُدو َد ِمْنس  َوَج ْيِن  ّد ْيَنس الّسس َب َغس  َل َب
ْوًل  َق ُهوَنسس  َق ْف َي ُدوَنسس  َكا َي َذا ) 93(َل  َيا ُلوا  َقا

ُدوَن  ْفِسس ْأُجوَجس ُم َوَم ْأُجوَجس  َي ِإّنس  ْيِنس  َن َقْر ْل ا
َلسى  َع َلَكس َخْرًجسا  َعُلس  َنْج َهْلس  َف َْلْرِضس  ِفسي ا

ّدا  ُهْم َس َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َعَل  َتْج َقاَل َما )94(َأْن   
ٍةسس  ّو ُق ِب ِنسسي  ُنو َأِعي َف ْيٌر  ّبسسي َخ ِهسس َر ِفي ِنسسي  َن ّك َم

ْدًمسسا  ُهْمس َر َن ْي َب َو ُكْمس  َن ْي َب َعْلسس  ِنسسي ) 95(َأْج ُتو آ
ْيَنسسسسس  َب َوى  َذا َسسسسسسا ِإ ّتسسسسسى  ِد َح ِدي ْلَح َبَر ا ُز
َناًرا  َلُه  َع َذا َج ِإ ّتى  ُفُخوا َح َقاَل ان ْيِن  َف َد الّص

ْطًرا  ِق ِهس  ْي َل َع ْغس  ِر ْف ُأ ِنسي  ُتو َفَمسا ) 96(َقاَلس آ
ُعوا  َطا َت َوَمسا اْسس ُهس  َهُرو ْظ َي َأْنس  ُعوا  َطا َت اْسس

ًبا  ْق َن )97(َلُه 

84)  Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi 
kıldık, ona) her şey için bir sebep verdik.
85) O da bir yol tutup gitti.
86) Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta 
batar buldu. Onun yanında (orada) bir kavme rastladı. Bunun 
üzerine biz: Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya 
haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik.
87) O, şöyle dedi: "Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra o, 
Rabbine gönderilecek; sonra Allah da ona korkunç bir azap 
uygulayacak."
88) "İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun için de 
en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan, ona kolay 
olanını söyleyeceğiz."
89) Sonra yine bir yol tuttu.
90)  Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir 
kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü 
yapmamıştık.
91) İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.
92) Sonra yine bir yol tuttu.
93) Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen 
hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu.
94)  Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cûc ve 
Me'cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında 
bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?
95)  Dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve 
kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, 
sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım."
96)  "Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yanı 
arasını aynı seviyeye getirince: "Üfleyin!" dedi. Artık onu kor 
haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır 
dökeyim" dedi.
97)  Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu 
delebildiler.
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ُد  ْع َو َءس  َذا َجا ِإ َف ّبسي  َذا َرْحَمٌةس ِمْنس َر َه َقاَلس 
ّقسا  ّبسي َح ُد َر ْع َو َكاَنس  َو َءس  ّكا َد َلُهس  َع ّبسي َج َر

ِفسسي )98( َيُموُجسس  ٍذ  ِئ ْوَم َي ُهْمسس  ْعَض َب َنسسا  ْك َتَر َو  
ًعا  ُهْم َجْم َنا ْع َفَجَم ِر  ِفي الّصو ِفَخ  ُن َو ْعٍض  َب

ِريَنسس ) 99( ِف َكا ْل ِل ٍذ  ِئ ْوَم َي ّنَمسس  َه َنسسا َج َعَرْض َو
ِفسي )100(َعْرًضسا  ُهْمس  ُن ُي ْع َأ َنْتس  َكا ِذيَنس  ّل  ا

ُعوَن  ِطي َت َيْسسس ُنوا َل  َكا َو ِري  ْك ِذ َعْنسس  ٍءسس  َطا ِغ
ًعا  َأْنس ) 101(َسْم َفُروا  َك ِذيَنس  ّل َفَحِسسَب ا َأ

َنا  ْد َت ْع َأ ّنا  ِإ َء  َيا ِل ْو َأ ِني  ُدو ِدي ِمْن  َبا ُذوا ِع ّتِخ َي
ُنُزًل  ِريَنسس  ِف َكا ْل ِل ّنَمسس  َه َهْلسس ) 102(َج ُقْلسس 

ْعَماًل  َأ ِريَن  َْلْخَسس ِبا ُكْمس  ُئ ّب َن ِذيَنس ) 103(ُن ّل ا
ُهْمسس  َو َيسسا  ْن ّد ِةسس ال َيا ْلَح ِفسسي ا ُهْم  ُي ْع َضّلسس َسسس

ًعا  ْن ُنوَن ُصسس ُيْحِسسس ُهْمسس  ّن أ
َ ُبوَن  ) 104(َيْحَسسس

ِهس  ِئ َقا ِل َو ِهْمس  ّب َياِتس َر ِبآ َفُروا  َك ِذيَنس  ّل ِئَكس ا َل ُأو

ْوَمسس  َي ُهْمسس  َل ُنِقيُمسس  َفَل  ُهْمسس  ُل ْعَما َأ َطْتسس  ِب َفَح
ًنسا  َوْز ِةس  َياَم ِق ْل ّنُم )105(ا َه ُهْم َج ُؤ ِلَكس َجَزا َذ  

ًوا  ُهُز ِلي  َوُرُسس ِتسي  َيا ُذوا آ ّتَخ َوا َفُروا  َك ِبَمسا 
ُنوا ) 106( ِذيَن آَم ّل ِلَحاِت ِإّن ا ُلوا الّصا َعِم َو

ُنُزًل  ْوِسسس  َد ِفْر ْل ّناُتسس ا ُهْمسس َج َل َنْتسس  ) 107(َكا
َوًل  َهسا ِح ْن َع ُغوَنس  ْب َي َهسا َل  ِفي ِديَنس  ِل ) 108(َخا

ّبسسي  ِلَماِتسس َر َك ِل ًدا  َدا َبْحُر ِم ْل َكاَنسس ا ْو  َل ُقْلسس 
ّبسسي  ِلَماُتسس َر َك َد  َف َتن َأْنسس  ْبَلسس  َق َبْحُر  ْل َد ا ِف َن َل

ًدا  َد ِهس َم ِل ْث ِبِم َنسا  ْئ ْو ِج َل َنسا ) 109(َو َأ ّنَمسا  ِإ ُقْلس 
َلٌهس  ِإ ُكْمس  ُه َل ِإ ّنَمسا  َأ َلّيس  ِإ ُيوَحسى  ُكْمس  ُل ْث َبَشٌر ِم
ْعَمْل  َي ْل َف ِه  ّب َء َر َقا ِل َيْرُجوا  َكاَن  َفَمْن  ٌد  َواِح
ًدا  َأَح ِهس  ّب ِةس َر َد َبا ِع ِب ِرْكس  ُيْش َوَل  ِلًحا  َعَمًل َصسا

)110(

98) Zülkarneyn: Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin 
vâdi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi haktır, 
dedi.
99)  O gün biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde 
bırakmışızdır; Sûr'a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle 
bir araya getirmişizdir.
100) Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye 
de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz 
yüze getirmişizdir.
101) Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye 
de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz 
yüze getirmişizdir.
102)  Kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini 
mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak 
hazırladık.
103)  De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana 
uğrayanları bildirelim mi?
104) (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya 
hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.
105) İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr 
eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar 
için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.
106)  İşte, inkâr ettikleri, âyetlerimi ve resûllerimi alaya 
aldıkları için onların cezası cehennemdir.
107)  İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar 
için makam olarak Firdevs cennetleri vardır.
108)  Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak 
istemezler.
109) De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir 
o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden 
önce deniz tükenecektir.
110)  De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. bana, 
İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim 
Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine 
ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.
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ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
ُهسس  )1(كهيعسسص  َد ْب َع ّبَكسس  ِةسس َر ْكُر َرْحَم ِذ

ّيسا  ِر َك ّيسا )2(َز ِف ًءس َخ َدا ِن ّبُهس  َدى َر َنا ْذ  ِإ  )3 (
ّنسسي  ْظُمسس ِم َع ْل َهَنسس ا َو ّنسسي  ِإ َقاَلسس َرّبسس 
ُكْنسس  َأ َلْمسس  َو ًبسسا  ْي ْأُسسس َش َعَلسس الّر َت َواْش

ّيسا  ِق ِئَكس َرّبس َش َعا ُد ْفُتس ) 4(ِب ّنسي ِخ ِإ َو
ِتسي  َأ َنْتس اْمَر َكا َو ِئسي  َوَرا ِلَيس ِمْنس  َوا ْلَم ا

ّيسا  ِل َو ْنَكس  ُد َل ِلسي ِمْنس  َهْبس  َف ِقًرا  ) 5(َعا
ْلُه  َع َواْج ُقوَب  ْع َي ِرُث ِمْن آِل  َي َو ِني  ُث ِر َي

ّيسسا  َبّشُرَكسس ) 6(َرّبسس َرِض ُن ّنسسا  ِإ ّيسسا  ِر َك َياَز
َلُهس ِمْنس  َعْلس  َنْج َلْمس  َيسى  َيْح ٍمس اْسسُمُه  ُغَل ِب

ّيا  ْبُلس َسسِم ُكوُنس ) 7(َق َي ّنسى  َأ َقاَلس َرّبس 
ْد  َق َو ِقًرا  َعا ِتسي  َأ َنْتس اْمَر َكا َو ُغَلٌمس  ِلسي 

ّيسا  ِت ِر ِع َب ِك ْل ْغُتس ِمْنس ا َل ِلَكس ) 8(َب َذ َك َقاَلس 
ُتَكس  ْق َل ْد َخ َق َو ّيٌنس  َه َلّيس  َع َو  ُه ّبَكس  َقاَلس َر

ًئا  ْي ُكْن َش َت َلْم  َو ْبُل  َق َقاَل َرّب ) 9(ِمْن 
ّلَمسس  َك ُت َأّل  ُتَكسس  َي َقاَلسس آ َيًةسس  ِلسسي آ َعسسل  اْج

ّيا  ِو َياٍلس َسس َل َثَلَثس  ّناَسس  َفَخَرَجس ) 10(ال
ْوَحسسى  َأ َف ْلِمْحَراِبسس  ِهسس ِمْنسس ا ْوِم َق َلسسى  َع

ّيا  َعِش َو ًة  ْكَر ُب ّبُحوا  َأْن َس ِهْم  ْي َل )11(ِإ

19- MERYEM SURESİ

(Mekke’de inmiştir, 98  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd.
2) Rabbinin, kulu Zekeriyya’yı rahmetle anışıdır.
3) Hani o, Rabbine gizlice seslendiğinde:
4)  Demişti ki: “Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi ve baş 
yaşlılık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana duam sayesinde hiç 
bedbaht olmadım.”
5)  “Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına 
korkuya kapıldım. Hanımım da kısırdır. Bundan dolayı bana 
kendi katından bir veli bağışla!”
6)  “Bana mirasçı olsun. Ya'kub Hanedanı’na da mirasçı 
olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl!”
7)  “Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir 
çocukla müjdelemekteyiz. Daha önce ona kimseyi adaş 
yapmadık.”
8) Dedi ki: “Rabbim, hanımım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın 
son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?”
9) Dedi ki: “İşte böyle. Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır. Daha 
önce sen hiçbir şey değilken, seni de yaratmıştım.’ buyurdu.”
10)  Dedi ki: “Rabbim, bana bir alâmet ver.” Buyurdu ki: 
“Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde üç gece 
insanlarla konuşamamandır.”
11)  Bunun üzerine, mâbetten kavminin karşısına çıkarak 
onlara: "Sabah akşam tesbih edin" diye işaret verdi.

1) Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd. Huruf-u Mukattaa’ hakkında Bakara: 2/1 ayetinin tefsirine bakın.
2) Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya (a.s.) rahmetini anmasıdır. Ey Muhammed bunu sana anlatacağız.
3) Hani Zekeriyya (a.s.), Hz. Meryem’in ihlasını görünce, mabette, hemen hemen işitilmeyecek kadar gizli bir sesle Rabbine dua edip yalvarmıştı:
4) Zekeriyya (a.s.) riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde boyun eğerek demişti ki: “Rabbim, kuşkusuz yaşlılık sebebiyle kemiklerim zayıflayıp gevşedi, kuvvetim gitti 
ve kuru otlar üstünde ateşin yayıldığı gibi aklık başımda yayıldı. Rabbim, hiçbir zaman duamı reddetmedin, bilakis beni lütuf ve ihsana alıştırdın. Daha önce 
duamı kabul ettiğin gibi şimdi de duamı kabul buyur.”
5) “Doğrusu ben, ölümümden sonra amcam oğulları ve aşiretimin dini inançlarını kaybetmelerinden, ilim ve peygamberliğe layıkıyla varis olamayacağından 
korktum. Hanımım da yaşlı ve kısır bir kadındır. Bundan dolayı bana kendi katından, lütuf olarak salih bir veli, yardımcı, oğul armağan et!”
6) “Bu oğul, bana ve dedeleri Ya'kub oğullarına da ilim ve peygamberlikte mirasçı olsun. Rabbim, sen onu rızana lâyık kıl, onu rızanı kazanacak bir kişi eyle, 
onu senin katında kendisinden razı olunan kimse kıl, hükmüne razı olanlardan eyle!”
7)  Allah (c.c.) buyurdu ki: “Ey Zekeriyya! Şüphesiz melekler vasıtasıyla biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdeliyoruz. Daha önce bu adı kimseye 
vermedik. Erdemlilik ve olgunlukta onun bir benzeri yoktur.”
8) Zekeriyya (a.s.) hayret ve sevinçle dedi ki: “Rabbim, hanımım yaşlı ve kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, kemiklerim yaşlılıktan 
kurumuşken benim nasıl oğlum olabilir? Bana hangi vasıta ile çocuk vereceksin!?”
9)  Zekeriyya’ya (a.s.) gelen melek dedi ki: “Evet. İşte böyle. Allah (c.c.) bu çocuğu yaşlı olmanıza rağmen sizden yaratacaktır. Ey Zekeriyya! Rabbin şöyle 
buyurdu: ‘Yaşlı bir erkek ile kısır ve yaşlı bir kadından çocuk yaratmak benim için pek kolaydır. Çünkü daha önce siz annelerinizin rahminde ve babalarınızın 
sulbünde anılmaya değer hiçbir şey değilken, sizi ben yaratmıştım. Bana göre kolay veya zor diye bir şey yoktur. Ben bir şeye “ol!” dersem o şey hemen 
oluverir.”
10) Zekeriyya (a.s.) dedi ki: “Rabbim, bana karımın hamile olduğunu gösteren bir alâmet, işaret, delil ver.” Allah (c.c.) buyurdu ki: “Senin alâmetin, sende 
dilsizlik, hastalık ve yaratılış bozukluğu olmadığı halde üç gün üç gece insanlarla işaretleşme dışında konuşamamandır.”
11) Zekeriyya (a.s.) bu halde iken mâbetten kavminin karşısına çıkarak onlara: "Sabah akşam Allah’ı tesbih edin" diye işaret verdi. 
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ُهسسس  َنا ْي َت َوآ ٍةسسس  ّو ُق ِب َتاَبسسس  ِك ْل ْذ ا َيسسسى ُخ َيْح َيا
ّيا  ِب ْكَمسس َصسس ْلُح ّنسسا )12(ا ُد َل ًنسسا ِمْنسس  َنا َوَح  

ّيسا  ِق َت َكاَنس  َو ًةس  َكا ِهس )13(َوَز ْي َد ِل َوا ِب َبّرا  َو  
ّيا  َعِصسس ّباًرا  ُكْنسس َج َي َلْمسس  َوَسسسَلٌم ) 14(َو

ْوَمسس  َي َو َيُموُتسس  ْوَمسس  َي َو َد  ِل ُو ْوَمسس  َي ِهسس  ْي َل َع
ّيسسا  َعُثسس َح ْب َتاِبسس ) 15(ُي ِك ْل ِفسسي ا ُكْر  ْذ َوا

ًنسسا  َكا َهسسا َم ِل ْه َأ َذْتسس ِمْنسس  َب َت ْذ ان ِإ َيَمسس  َمْر
ّيسسا  ِق ِهْمسس )16(َشْر ِن ُدو َذْتسس ِمْنسس  ّتَخ َفا  

َها  َل ّثَل  َتَم َف َنا  َها ُروَح ْي َل ِإ َنا  ْل َأْرَس َف ًبا  ِحَجا
ّيا  ِو ُذ ) 17(َبَشًرا َسسسس ُعو َأ ّنسسسي  ِإ َلْتسسس  َقا

ا  ّي ِق َت ُكنَت  ِإْن  ْنَك  َقاَل )18(ِبالّرْحَماِن ِم  
ُغَلًمسا  َلِكس  َهَبس  َِل ّبِكس  َنسا َرُسسوُل َر َأ ّنَمسا  ِإ

ّيسا  ِك ُغَلٌمس ) 19(َز ِلسي  ُكوُنس  َي ّنسى  َأ َلْتس  َقا
ّيسسا  ِغ َب ُكْنسس  َأ َلْمسس  َو َبَشٌر  ِني  َيْمَسسسْس َلْمسس  َو

َلّيس )20( َع َو  ُه ّبِكس  َقاَلس َر ِلِكس  َذ َك َقاَلس   
ّنسا  َوَرْحَمًةس ِم ّناِسس  ِلل َيًةس  َلُهس آ َع َنْج ِل َو ّيٌنس  َه

ّيسسسا  ْقِض َأْمًرا َم َكاَنسسس  ْتُهسسس ) 21(َو َل َفَحَم
ّيا  َقِص ًنا  َكا ِه َم ِب َذْت  َب َت َها )22(َفان َء َأَجا َف  

َلْتسس  َقا ِةسس  َل ّنْخ ْذِعسس ال َلسسى ِج ِإ ْلَمَخاُضسس  ا
ًيا  َنْسسس ُكنُتسس  َو َذا  َه ْبَلسس  َق ِنسسي ِمّتسس  َت ْي َل َيا

ّيا  ْنِسسس َأّل )23(َم َهسسا  ِت َتْح َهسسا ِمْنسس  َدا َنا َف  
ّيا  ِر َتِكسس َسسس َتْح ّبِكسس  َعَلسس َر ْد َج َق ِنسسي  َتْحَز

ِةسسسس )24( َل ّنْخ ْذِعسسسس ال ِبِج ْيِكسسسس  َل ِإ ُهّزي  َو  
ّيا  ِن ًبا َج َط ْيِك ُر َل َع ِقْط  )25(ُتَسا

12)  "Ey Yahya! Kitab'a var gücünle sarıl!"  Daha çocuk iken 
ona hikmet verdik.
13)  Katımızdan ona bir kalp inceliği ve temizlik de. O, çok 
sakınan bir kimse idi.
14)  Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba 
değildi.
15) Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırıla-cağı gün 
ona selam olsun!
16)  Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu 
tarafında bir yere çekilmişti.
17)  Sonra, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, 
biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir 
insan şeklinde görünmüştü.
18)  Dedi ki: “Gerçekten ben, senden, Rahman’a sığınırım! 
Eğer sakınan bir kimse isen.”
19)  Dedi ki: “Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk 
bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim.”
20)  Dedi ki: “Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de 
olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?”
21)  Dedi ki: “İşte böyle.  Rabbin: ‘Bu benim için kolay-dır. 
Biz, onu insanlar için bir ayet ve bizden bir rahmet kılacağız.’ 
buyurdu. Bu, hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi.”
22)  Böylelikle ona hamile kaldı, sonra onunla ıssız bir yere 
çekildi.
23)  Derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına 
sürükledi. Dedi ki: "Keşke, bundan önce ölseydim de unutulup 
gitseydim!"
24)  Aşağısından ona şöyle seslendi: "Tasalanma! Rabbin 
senin altında bir ark kılmıştır."
25)  "Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, 
olgun hurma dökülsün."

12)  Zekeriyya’nın (a.s.) çocuğu Yahya (a.s.) doğup büyüdükten ve olgunluk çağına erdikten sonra Allah (c.c.) ona şöyle buyurdu: "Ey Yahya! Tevrat’a 
kuvvetli ve ciddi bir şekilde sarıl, emirlerini yerine getir, yasaklarından kaçın!" Biz Yahya’ya çocukluğundan itibaren hikmet ve akıl üstünlüğü verdik. Daha 
ergenlik yaşına ermeden, Allah’ın Kitab’ı Tevrat’ı anlatmayı ona nasip ettik.
13)  Biz bunu, onun ana babasına, katımızdan bir rahmet; kendisine de bir şefkat olsun ve onu kötü huylardan arındıralım diye yaptık. Yahya, Allah’a karşı 
sorumluluğunun bilincinde olup, O’nun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’ın azabından çok sakınan bir kimse idi. Yahya 
tertemizdi. Günah işlemeye asla yönelmedi.
14) Yahya’yı ana-babasına itaatli kıldık. Onlara çok iyi davranıyordu. Rabbine karşı isyankâr ve kibirli bir zorba değildi.
15)  İnsanların son derece zayıf ve Allah’a muhtaç oldukları yerler olan doğduğu günde, öleceği günde ve diriltilip kabirden çıkartılacağı günde de Allah’ın 
selamı Yahya’nın üzerine olsun!
16)  Ey Muhammed! Kitap'ta Allah’ın sonsuz gücünü gösteren enteresan Meryem kıssasını da hatırla.  Bu kıssa, “Yahya’nın doğumu” kıssasından daha 
enteresandır. Çünkü bu olay, kocasız bekar bir kızın doğum yapmasıdır. Böyle bir doğum ise kısır bir kadının yaşlı kocasından gebe kalıp doğum yapmasından 
daha enteresandır. Hani bir zamanlar Meryem, zamanını Allah’a ibadete tahsis etmek için ailesinden ayrılıp Beytü’l-Makdis’in doğusunda bir yere çekilmişti.
17) Sonra, kendisiyle kavmi arasına, görünmesine engel olacak bir perde çekmişti. Derken, biz ona yarattığımız temiz ve kutsal ruhlardan biri olan Cebrail’i 
gönderdik. Cebrail kendisine yüzü beyaz, saçları kıvırcık ve azaları düzgün tastamam bir insan şeklinde göründü ki Meryem ona alışsın ve ondan kaçmasın. 
Eğer ona melek şeklinde görünseydi mutlaka ondan kaçar ve sözünü dinleyemezdi. Meryem’in bu son derece güzel insan şeklindeki melekten Allah’a sığınmış 
olması onun iffetli olduğunu gösterir.
18) Meryem onu görünce ürperdi, kendisine bir kötülük yapmak maksadıyla gelmiş olmasından korktu ve şöyle dedi: “Gerçekten ben, senden, Rahman olan 
Allah’a ve onun korumasına sığınırım! Eğer Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olup, O’nun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle 
Allah’ın azabından sakınan bir kimse isen beni bırak ve bana eziyet etme.”
19) Cebrail (a.s.) Meryem’de meydana gelen korkuyu gidermek için ona dedi ki: “Korkma, benden sana zarar gelmez. Ben, yalnızca, sana her türlü günahtan 
arınmış, tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için gönderilmiş Rabbinin bir elçisiyim.”
20) Meryem hayretle dedi ki: “Bana evlenmediğim için bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? Hangi sıfatla benim 
böyle bir çocuğum bulunur?!”
21) Cebrail dedi ki: “Durum böyledir. Her ne kadar senin eşin olmasa da Rabbin senin oğlan çocuğu olmasına hükmetmiştir. Rabbin: ‘Bu benim için kolaydır. 
Biz, onu peygamber göndererek insanlar için bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız.’ buyurdu. Bu, hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi. Onun 
varlığına, dünyaya geleceğine önceden hükmedilmiştir. Bu ne değişir, ne de tebeddül eder. Çünkü bu önceden Allah’ın ezeli ilminde mevcuttur.”
22)  Cebrail Meryem’in gömleğinin yakasına üfürdü. Üfürük Meryem’in içine girdi, bundan hamile kaldı ve eşi olmadığı halde çocuk doğurmasından dolayı 
ailesinin kendisini ayıplamasından korktuğu için, çocuk karnında olduğu halde, onlardan ayrılıp uzak bir yere gitti.
23) Derken doğum sancısı onu kuru bir hurma ağacına sığınmaya zorladı ki doğum anında o ağaca dayansın. Meryem, doğacak bu çocukla imtihan edileceğini 
anlayınca dedi ki: "Keşke, bundan önce ölseydim de hafızalardan unutulup gitseydim!"
24) Cebrail hurma ağacının altından ona şöyle seslendi: "Tasalanma! Rabbin senin önünde akmakta olan küçük bir ark meydana getirdi."
25) "Kuru hurma dalını kendine doğru silkele ki, Allah’tan bir ikram olarak üzerine taze, lezzetli, olgun hurma dökülsün."
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ْيَنس  َتَر ِإّمسا  َف ًنسا  ْي َع َقّري  َو ِبسي  َواْشَر ِلسي  ُك َف
َذْرُتسس  َن ّنسسي  ِإ ِلسسي  ُقو َف ًدا  َأَح ِر  َبَش ْل ِمْنسس ا
ّيا  ِإنِس ْوَم  َي ْل ّلَم ا َك ُأ َلْن  َف ْوًما  ِللّرْحَماِن َص

ُلوا  )26( َقا ُلُهسس  َتْحِم َهسسا  ْوَم َق ِهسس  ِب َتْتسس  َأ َف
ّيسسا ِر َف ًئسسا  ْي ْئِتسس َش ْد ِج َق َل َيُمسس  ) 27( َياَمْر

ٍء  ْو َأ َس ُبوِك اْمَر َأ َكاَن  َهاُروَن َما  ُأْخَت  َيا
ّيا  ِغ َب ُأّمِك  َنْت  َكا ِه ) 28(َوَما  ْي َل ِإ َأَشاَرْت  َف

ِد  ْه ْلَم ِفسي ا َكاَنس  ّلُمس َمْنس  َك ُن ْيَفس  َك ُلوا  َقا
ّيا  ِب ِنسسي ) 29(َص َتا ِهسس آ ّل ُد ال ْب َع ّنسسي  ِإ َقاَلسس 

ّيسسا  ِب َن ِنسسي  َل َع َوَج َتاَبسس  ِك ْل ِنسسي ) 30(ا َل َع َوَج
ُكنُتس  ْيَنس َمسا  َأ ًكسا  َباَر ُم

 

ِة  ِبالّصسَل ِني  ْوَصسا َأ َو
ّيسسسا  ُدْمُتسسس َح ِةسسس َمسسسا  َكا َبّرا ) 31(َوالّز َو

ّيا  ِق ّباًرا َش ِني َج ْل َع َيْج َلْم  َو ِتي  َد ِل َوا  )32(ِب
َأُموُت  ْوَم  َي َو ْدُت  ِل ُو ْوَم  َي َلّي  َع َوالّسسَلُم 

ّيسا  َعُثس َح ْب ُأ ْوَمس  َي ْبُن ) 33(َو ِلَك ِعيَسى ا َذ
َتُروَنس  َيْم ِهس  ِفي ِذي  ّل ّقس ا ْلَح ْوَلس ا َق َيَمس  َمْر

ٍد )34( َل َو َذ ِمْنسس  ّتِخ َي َأْنسس  ِهسس  ّل ِل َكاَنسس   َمسسا 
َلُهس  ُقوُل  َي ا  ّنَم ِإ َف َأْمًرا  َقَضسى  َذا  ِإ َنُه  ْبَحا ُس

ُكوُن  َي َف ُكْم )35(ُكْن  ّب َوَر ّبي  ّلَه َر ِإّن ال َو  
ِقيٌم  َت َذا ِصسسَراٌط ُمْسسس َه ُهسس  ُدو ُب ْع ) 36(َفا

ْيٌلسس  َو َف ِهْمسس  ِن ْي َب َْلْحَزاُبسس ِمْنسس  َلَفسس ا َت َفاْخ
ٍمسس  ِظي َع ٍمسس  ْو َي ِد  َه َفُروا ِمْنسس َمْش َك ِذيَنسس  ّل ِل

َنسسا ) 37( َن ُتو ْأ َي ْوَمسس  َي ْبِصسسْر  َأ َو ِهْمسس  ِب ْع  َأْسسسِم

ِبيٍن  ِفي َضَلٍل ُم ْوَم  َي ْل ِلُموَن ا ّظا ِكْن ال َل
)38(

26)  "Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer herhangi bir beşer 
görecek olursan de ki: Ben, Rahman'a oruç adadım; artık 
bugün hiçbir insanla konuşmayacağım."
27)  Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: “Ey 
Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın!”
28)  “Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kişi 
değildi; annen de iffetsiz değildi.”
29)  Bunun üzerine ona işaret etti. dediler ki: "Biz, be-şikteki 
bir sabî ile nasıl konuşuruz?"
30) Dedi ki: "Ben Allah'ın kuluyum. Bana Kitab'ı verdi ve beni 
nebi kıldı."
31)  "Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı; yaşadığım 
sürece bana namazı ve zekâtı emretti."
32)  "Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba 
yapmadı."
33)  "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldı-
rılacağım gün selam banadır."
34)  İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz 
olarak- budur.
35) Allah'ın çocuk edinmesi, olacak şey değil. O, yüce-dir. Bir 
işe hükmettiğinde ona sadece "Ol!" der o da he-men oluverir.
36)  “Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de 
Rabbinizdir. Öyleyse sadece O'na ibadet ediniz. Dosdoğru yol 
budur.”
37)  Sonra guruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük 
güne şahit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin haline!
38)  Bize gelecekleri günde nasıl işitirler, ne biçim gö-rürler! 
Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içinde-dirler.

26)  "Ey Meryem! Artık bu lezzetli ve taze hurmadan ye ve bu selsebil denilen tatlı sudan iç. Bu doğan çocuktan dolayı gözün aydın olsun, gönlünü hoş tut, 
üzülme! Eğer insanlardan herhangi birini görürsen ve sana doğan çocuğun durumunu sorarsa de ki: “Ben, Rahman olan Allah rızası için sükut etme ve 
konuşmama orucu adadım; artık bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım. Bana konuşmamam emredildi."
27)  Meryem, nifastan temizlendikten sonra oğlu İsa’yı kucağına alarak kavmine geldi. Kavmi Meryem’i ve oğlunu görünce işi büyüttüler, yadırgadılar ve 
dediler ki: “Ey Meryem! Hakikaten sen çok garip ve iğrenç bir şey yapmışsın!”
28) “Ey ibadet ve itaatte Harun'a benzeyen, adeta onun kız kardeşi olan Meryem! Senin baban kötü, günahkâr bir kişi değildi; annen de iffetsiz değildi, zina 
etmemişti. Sen bunu nasıl yaptın! Halbuki sen iyilik ve ibadeti ile tanınmış temiz bir evin çocuğusun.”
29)  Meryem onlara cevap vermedi. Kendisiyle konuşmaları ve soru sormaları için İsa’ya işaret etti. Onlar hayretle dediler ki: "Biz, beşikteki meme emen bir 
çocukla nasıl konuşuruz!? O henüz beşikte annesinin sütünden gıda alıyor."
30) İsa (a.s.) o esnada annesinin memesini emiyordu. Konuşmaları işitince meme emmeyi bırakıp yüzünü onlara çevirdi. Ve onlarla konuştu, dedi ki: "Ben 
Allah'ın bir kuluyum. Beni babasız olarak kudretiyle yarattı. Rabbim bana İncil’i verdi ve beni nebi olmaya hükmetti."
31) "Ben nerede olursam olayım ve nereye girersem gireyim Allah bende kullar için hayır, bereket ve menfaat yaratmıştır. Yaşadığım müddetçe bana namaz 
kılmayı ve zekât vermeyi emretti."
32) "Ve beni anneme karşı iyi davranan ve saygılı bir kimse kıldı; beni hayatımda hiç kimseye karşı bedbaht, gururlu, kibirli bir zorba kılmadı."
33) "Doğduğum gün, öleceğim gün ve kabrimden diri olarak kaldırılacağım gün Allah’ın selamı benim üzerime olsun."
34) İşte, Meryem oğlu İsa hakkında söylenilen doğru söz budur. Yoksa Hristiyanların, “O Allah’ın oğludur” veya Yahudilerin “O veled-i zinadır” şeklindeki 
anlattıkları gibi değildir. Onlar İsa hakkında kuşku ve şüphe etmektedirler.
35)  Allah'ın çocuk edinmesi, olacak şey değil. Çocuk edinmek Allah için caiz değildir. Ona yakışmaz da. Allah çocuktan ve ortaktan uzaktır. Çünkü çocuk 
edinmek hiçbir şeye gücü yetmeyen aciz, zayıf ve muhtaç kimselerin şanındandır. Allah bir şey yaratmak isteyip de bunun için hükmettiğinde ona sadece 
"Ol!" der o da hemen oluverir. Meşakkat çekmeye veya yarılmaya gerek duymaz. Bir şeye “Ol” demesiyle meydana getirme kudretine sahip ve zengin olan 
Yüce Allah çocuk edinmek için kadınları hamile kılmaya ihtiyacı yoktur. “Ol” emriyle meydana getirdiği kimseye ise onun oğlu denmez bilakis kulu denir. 
İşte bu hususiyete sahip olan birinin çocuğu olması nasıl düşünülebilir?!  
36)  Hz. İsa beşikte iken kavmine dedi ki: “Muhakkak ki kendisinden başka ibadete layık olmayan Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse 
sadece O'na kulluk ediniz. O’ndan başka ibadet edilen tüm sahte ilahları ve tağutları reddediniz. İşte kendisinde eğrilik bulunmayan dosdoğru dinin yolu 
budur. O’na uyun, başka yollara uymayın.”
37)  Sonra Ehl-i Kitabın gurupları Hz. İsa hakkında ihtilaf ettiler kendi aralarında birçok gruplara ayrıldılar. Onlardan bir kısmı Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu 
olduğunu iddia eder. Bazıları da onun veled-i zina olduğunu iddia eder. O büyük ve korkunç güne şahit olunduğu zaman hesap ve ceza korkusu geldiğinde vay 
o kâfirlerin haline!
38)  Onlar Bize gelecekleri o büyük ve korkunç günde nasıl işitirler, ne biçim görürler! Fakat o zalimler bu dünyada haktan uzak, açık bir sapıklık ve gaflet 
içindedirler.
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َْلْمُر  ُقِضَيس ا ْذ  ِإ ِة  ْلَحْسسَر ْوَمس ا َي ُهْمس  ِذْر َأن َو
ُنوَن  ْؤِم ُي ُهْم َل  َو ٍة  َل ْف َغ ِفي  ُهْم  ّنا ) 39(َو ِإ

َنسا  ْي َل ِإ َو َهسا  ْي َل َع َوَمْنس  َْلْرَضس  ِرُثس ا َن َنْحُنس 
ُعوَنسسس  َتاِبسسس )40(ُيْرَج ِك ْل ِفسسسي ا ُكْر  ْذ َوا  

ّيسا  ِب َن ًقا  ّدي َكاَنس ِصس ّنُهس  ِإ ِهيَمس  ْبَرا ْذ ) 41(ِإ ِإ
ُع  َيْسسَم ُد َمسا َل  ُب ْع َت ِلَمس  َبِتس  َأ َيا ِهس  ِبي َِل َقاَلس 

ًئسسا  ْي ْنَكسس َش َع ِنسسي  ْغ ُي َوَل  ْبِصسسُر  ُي ) 42(َوَل 
َلْم  ا  ِم َم ْل ِع ْل ِني ِمْن ا َء ْد َجا َق ّني  ِإ َبِت  َأ َيا

ّيا  ِو ًطا َس ِدَك ِصَرا ْه َأ ِني  ْع ِب ّت َفا ِتَك  ْأ ) 43(َي
َطاَن  ْي ِإّن الّش َطاَن  ْي ْد الّش ُب ْع َت َبِت َل  َأ َيا

ّيا َعِصس ِللّرْحَماِنس  ّنسي )44( َكاَنس  ِإ َبِتس  َأ َيا  
َذاٌب ِمْن الّرْحَماِن  َع َيَمّسَك  َأْن  َأَخاُف 

ّيسسسا  ِل َو َطاِنسسس  ْي ِللّش ُكوَنسسس  َت َقاَلسسس ) 45(َف
ِئْنس  َل ِهيُمس  ْبرا ِإ َيا ِتسي  َه ِل َعْنس آ ْنَتس  َأ َأَراِغٌبس 

ّيسا  ِل ِنسي َم ْهُجْر َوا ّنَكس  ََلْرُجَم ِهس  َت َتن  )46(َلْمس 
ّبسي  َلَكس َر ِفُر  ْغ َت َأْس ْيَكس َسس َل َع َقاَلس َسسَلٌم 

ّيسا  ِف ِبسي َح َكاَنس  ّنُهس  َوَمسا ) 47(ِإ ُكْمس  ُل ِز َت ْع َأ َو
ّبسسي  ُعسسو َر ْد َأ َو ِهسس  ّل ُدوِنسس ال ُعوَنسس ِمْنسس  ْد َت

ّيا  ِق ّبي َش ِء َر َعا ُد ِب ُكوَن  َأ َأّل  ) 48(َعَسى 
ُدوَنس  ُب ْع َي َوَمسا  ُهْمس  َل َتَز ْع َلّمسا ا ُدوِنس َف ِمْنس 

ُكّل  َو ُقوَبس  ْع َي َو َق  ِإْسسَحا َلُهس  َنسا  ْب َه َو ِهس  ّل ال
ّيا  ِب َن َنا  ْل َع َنا ) 49(َج ِت ُهْم ِمْن َرْحَم َل َنا  ْب َه َو َو

ّيسسا  ِل َع ْدٍق  ِلَسسساَن ِصسس ُهْمسس  َل َنسسا  ْل َع ) 50(َوَج
َكاَنسس  ّنُهسس  ِإ َتاِبسس ُموَسسسى  ِك ْل ِفسسي ا ُكْر  ْذ َوا

ّيا  ِب َن َكاَن َرُسوًل  َو َلًصا  )51(ُمْخ

39)  Sen onları hasret günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir 
gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman 
etmemişken iş olup bitmiştir.
40) Yeryüzüne ve üzerindekilere ancak biz mirasçı olu-ruz ve 
onlar ancak bize döndürülürler.
41) Kitab’ta İbrahim’i de an; çünkü o, doğru bir nebi idi. 
42) Babasına demişti ki: “Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve 
sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet ediyorsun?” 
43) “Babacığım, gerçek şu ki, bana sana gelmeyen bir bilgi 
geldi; artık bana uy ki, seni düzgün bir yola ileteyim.”
44) “Babacığım, şeytana ibadet etme, çünkü şeytan Rahman’a 
isyan etmişti.” 
45) “Babacığım, gerçekten ben sana Rahman’dan bir azabın 
dokunmasından korkuyorum. O zaman, şeytanın dostu 
olursun.”
46) Dedi ki: “Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü 
çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım. 
Uzun süre benden ayrıl git!”
47) Dedi ki: “Selam sana! Senin için Rabbimden bağışlanma 
dileyeceğim. Çünkü O, bana çok lütufkârdır.”
48) “Sizden de Allah’tan başka dua ettiklerinizden de 
ayrılıyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki 
Rabbime dua etmekle bahtsız olmam.”
49) İşte onlardan ve Allah’tan başka ibadet ettiklerin-den 
ayrılınca biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik ve hepsini 
de nebi kıldık.
50) Onlara rahmetimizden armağan ettik ve onlar için yüce bir 
doğruluk dili verdik.
51) Kitap’ta Musa’yı da an. Çünkü o ihlasa erdirilmiş bir rasul 
ve bir nebi idi.

39)  Sen onları kötülük edenlerin, hayırda kusur edenlerin üzüntü ve pişmanlık duyacakları hasret günü adı da verilen kıyamet gününe karşı mahlukatı uyar. 
Çünkü o gün onlar, dünyada iken bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz öldükten sonra dirilmeye iman etmemişken iş olup bitmiş, Allah’ın emri 
yerine getirilmiştir. İman ehli cennette, şirk ve küfür ehli ise cehennemdedir.
40) Yeryüzüne ve üzerindeki hazine ve insanlara ancak biz mirasçı oluruz ve onlar hesap ve ceza için ancak bize döndürülürler.
41) Ey Muhammed! Yüce Kitap olan Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın dostu İbrahim’i an, onun kıssasını insanlara anlat. Şüphesiz o, çok doğru bir peygamberdi, 
doğruluktan ayrılmazdı. Doğrulukla peygamberliği birleştirmişti. Sözünde, verdiği haberlerde ve uyarılarında doğru söyleyendi, yalancı değildi. Allah ona 
vahiy göndererek onu nebi (peygamber) yaptı.
42)  Hani bir zaman İbrahim, nazik bir şekilde babasına hitap ederek, hidayet ve imana yönelmesini isteyerek şöyle seslendi: “Ey babacığım! Hiçbir şeyi 
işitmeyen, hiçbir şeyi görmeyen, sana hiçbir şekilde fayda sağlamayan veya senden herhangi bir zararı savmayan taşa niçin tapıyorsun? Bunlara tapmakla ne 
kazandığını zannediyorsun? Sen, bunları bırak da duanı işiten, her halini görüp seni kuşatan, senden bütün zararları uzaklaştırmaya gücü yeten Allah’a kulluk 
et.”
43)  “Babacığım! Bana, Allah’tan vahiy yoluyla, senin bilemeyeceğin ilim ve Allah’ın mukaddes sıfatlarına dair bilgi geldi. Nasihatımı kabul et. Bana uy. 
Böyle yaparsan sana sapmayacağın doğru yolu gösteririm. Tehlikelerden kurtuluş bu yoldadır. Bu yol, Allah’ın yoludur, İslam dinidir. Onda eğrilik yoktur.”
44) “Babacığım! Kâfirlik ve putlara tapma hususunda Şeytan’ın emrine uyma. Kuşkusuz Şeytan, Âdem’e secde etmeyerek Rahman olan Allah’a isyan etmiştir, 
emrine karşı gelmiştir. Rabbine ibadet etmeyi gururuna yedirememiştir. Kim Şeytan’a uyarsa, Şeytan onu saptırır.”
45)  “Ey babacığım! Ben, senin inkârda ısrar etmek suretiyle kâfir olarak ölmenden, dolayısıyla Allah’ın elem verici azabına uğramandan ve ebediyyen 
cehennemde şeytanın arkadaşı olmandan korkuyorum.”
46) Babası Azer ona dedi ki: “Ey İbrahim! Sen benim tanrılarıma ibadet etmiyor ve onlardan yüz mü çeviriyorsun? Eğer ilahlarıma sövmeyi ve onları 
ayıplamayı bırakmazsan seni mutlaka taşlayarak öldüreceğim veya sana ağır sözler söyleyip hakaret ederek seni sözle taşlayacağım. Haydi, uzun bir süre, 
ebediyyen benden uzak ol! Yoksa seni cezalandırırım.”
47) İbrahim babasına şöyle cevap verdi: “Selam sana, benim tarafımdan güven içinde ol. Benden sana bir eziyet ve bir kötülük gelmez. Babalık hakkına 
göstermem gereken saygıdan dolayı, bundan böyle sana rahatsız edecek herhangi bir şey söylemeyeceğim. Allah’tan, seni doğru yola iletmesini ve günahlarını 
bağışlamasını isteyeceğim. Şüphesiz O, bana çok lutfedici ve durumumla çok ilgilenicidir. Benim yaptığım duaları kabul etmektedir.”
48) “Sizi, taptığınız putlarla başbaşa bırakıp yurdunuzdan ayrılıyorum. Ben, ihlaslı bir şekilde, sadece tek olan Rabbime ibadet ederim. Kendisine ibadet 
ederken gösterdiğim ihlas dolayısıyla, Rabbimin beni bedbaht kılmayacağını, dualarımı kabul edeceğini umuyorum.”
49) Nihayet onları, Allah’ı terkederek taptıkları putlarla baş başa bırakıp onlardan ayrıldığında, ayrılık hasretini gidermek için ona İshak ile İshak’ın oğlu 
Yakub’u lutfettik. Onların her ikisini de nebi (peygamber) kıldık.
50) İbrahim’e, İshak’a, Yakub’a, hepsine mal, çocuk, ilim ve amel gibi, dini ve dünyevi her türlü iyi şeyi verdik. Onlara insanlar arasında güzel bir şan şöhret 
verdik. Çünkü beğenilen özellikleri olduğu için bütün din mensupları onları över. Kıyamete kadar Hz. İbrahim’e ve aile efradına selâtu selâm getirirler.
51) Ey Muhammed! Yüce Kitap olan Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın kelamullahı Musa’yı da an, onun kıssasını insanlara anlat. Allah, kendisiyle konuşmak için 
mahlukatı arasından sadece onu seçti. Çünkü o ihlasa erdirilmiş yüce bir rasul ve tertemiz bir nebi idi.

309                                                                         Meryem Suresi                                                  Cüz 16 – Sure 19



ْيَمِنسس  َْل ِر ا ّطو ِنِبسس ال ُهسسس ِمْنسسس َجا َنا ْي َد َنا َو
ّيسسا  َنِج ُهسس  َنا ْب َقّر َلُهسس ِمْنسس ) 52(َو َنسسا  ْب َه َو َو

ّيسسا  ِب َن َهاُروَنسس  ُهسس  َأَخا َنسسا  ِت ُكْر ) 53(َرْحَم ْذ َوا
َق  ِد َكاَنس َصسا ّنُهس  ِإ ِإْسسَماِعيَل  َتاِبس  ِك ْل ِفسي ا

ّيسسا  ِب َن َكاَنسس َرُسسسوًل  َو ِد  ْع َو ْل َكاَنسس )54(ا َو  
َد  ْن َكاَنس ِع َو ِةس  َكا َوالّز ِة  ِبالّصسَل َلُهس  ْه َأ ْأُمُر  َي

ّيسسا  ِهسس َمْرِض ّب َتاِبسس )55(َر ِك ْل ِفسسي ا ُكْر  ْذ َوا  
ّيسسا  ِب َن ًقا  ّدي َكاَنسس ِصسس ّنُهسس  ِإ ِريَسسس  ْد ) 56(ِإ

ّيسا  ِل َع ًنسا  َكا ُهس َم َنا ْع َف ِذيَنس ) 57(َوَر ّل ِئَكس ا َل ْو ُأ

ِة  ّي ُذّر ّييَن ِمْن  ِب ّن ِهْم ِمْن ال ْي َل َع ّلُه  َعَم ال ْن َأ

ِةس  ّي ُذّر َوِمْنس  ُنوٍحس  َعس  َنسا َم ْل َوِمّمْنس َحَم َدَمس  آ
َنسسسا  ْي َد َه َوِمّمْنسسس  ِئيَل  ِإْسسسسَرا َو ِهيَمسسس  ْبَرا ِإ
َياُت الّرْحَماِن  ِهْم آ ْي َل َع َلى  ْت ُت َذا  ِإ َنا  ْي َب َت َواْج

ّيسسا  ِك ُب َو ًدا  َلَفسس ِمْنسس ) 58(َخّروا ُسسسّج َفَخ
ُعوا  َب ّت َوا َة  ُعوا الّصسسَل َأَضا ْلٌفسس  ِهْمسس َخ ِد ْع َب

ّيسا  َغ ْوَنس  َق ْل َي ْوَف  َفَسس َواِتس  َه ِإّل )59(الّش  
ِئَكس  َل ْو ُأ َف ِلًحا  َعِمَلس َصسا َو َوآَمَنس  َتاَبس  َمْنس 

ًئسا  ْي َلُموَنس َش ْظ ُي َوَل  ّنَةس  ْلَج ُلوَنس ا ْدُخ  )60(َي
ُه  َد َبا َد الّرْحَماُن ِع َع َو ِتي  ّل ْدٍن ا َع ّناِت  َج

ّيسسا  ِت ْأ ُهسس َم ُد ْع َو َكاَنسس  ّنُهسس  ِإ ْيِبسس  َغ ْل  َل )61(ِبا
ُهْمسس  َل َو ِإّل َسسسَلًما  ًوا  ْغ َل َهسسا  ِفي ُعوَن  َيْسسسَم

ّيسسا  َعِش َو ًةسس  ْكَر ُب َهسسا  ِفي ُهْمسس  ُق ْلَكسس ) 62(ِرْز ِت
َكاَن  ا َمْن  َن ِد َبا ِرُث ِمْن ِع ُنو ِتسي  ّل ّنُةس ا ْلَج ا

ّيسا  ِق َلُهس ) 63(َت ّبَكس  ِر َر َأْم ِب ِإّل  َنّزُلس  َت َن َوَمسا 
ِلَكس  َذ ْيَنس  َب َوَمسا  َنسا  َف ْل َوَمسا َخ َنسا  ِدي ْي َأ ْيَنس  َب َمسا 

ّيا  َنِس ّبَك  َكاَن َر )64(َوَما 

52)  Ona Tûr’un sağ yanından seslendik ve gizlice söyleşmek 
için yakınlaştırdık.
53)  Ona rahmetimizden kardeşi Harun’u nebi olarak 
bağışladık.
54)  Kitap’ta İsmail’i de an. Çünkü o doğru sözlü bir rasul ve 
bir nebi idi.
55)  Ehline namazı ve zekâtı emrediyordu ve o, Rabbi katında 
kendisinden razı olunandı.
56) Kitap’ta İdris’i de an. Çünkü o doğru bir nebi idi.
57) Biz onu yüce bir mekâna yükselttik.
58)  İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği Âdem’in 
soyundan, Nûh ile taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrail 
soyundan olan nebilerdendir. Bizim doğru yola ilettiğimiz ve 
seçtiklerimizdendir. Onlara Rahmân’ın ayetleri okunduğunda 
ağlayarak secdeye kapanırlardı.
59)  Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar 
namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden 
ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.
60)  Ancak tevbe edip, iman eden ve iyi davranışta bulunan 
kimseler hariçtir. Bunlar, cennete, girecekler. Ve hiç bir 
haksızlığa uğratılmayacaklardır.
61) O cennet, çok merhametli olan Allah'ın, kullarına gıyaben 
vâdettiği Adn cennetleridir. Şüphesiz O'nun vâdi yerini 
bulacaktır.
62)  Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar. Ve orada, sabah-
akşam kendilerine ait rızıkları vardır.
63)  Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere verdiğimiz cennet 
işte budur.
64) Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda 
ve bunlar arasında olan her şey O'na aittir. Senin Rabbin 
unutkan değildir.

52) Biz Medyen’den gelmekte olan Musa’nın sağ yanında kalmakta olan Tûr dağından: “Ey Musa! Şüphesiz ben Alemlerin Rabbi olan Allah’ım” kavli ile 
seslendik ve onunla gizlice söyleşmek, münacatta bulunmak, kelamımızı duyurmak için onu melekut alemine yakınlaştırdık, perdeleri aradan kaldırdık, onunla 
vasıtasız konuştuk.
53) Ona rahmet ve nimetimizden ötürü “Bana ailemden bir vezir, kardeşim Harun’u ver.” şeklindeki duasını kabul ederek kardeşi Harun’u kendisine yardımcı 
olsun diye nebi olarak bağışladık, lutfettik. Harun’u ona destek ve yardımcı yaptık.
54) Ey Muhammed! Yüce Kitap olan Kur’an-ı Kerim’de, İbrahim’in oğlu, deden kurbanlık İsmail’i de an, onun kıssasını da insanlara anlat. Çünkü o doğru 
sözlü, sözünde duran, verdiği sözü yerine getiren bir rasul ve bir nebi idi. Allah, nebilik ve rasullük sıfatlarını onda toplamıştı.
55) İsmail, ehline, ailesine, halkına, kavmine dinin direği olan namazı rükun ve şartlarına uyarak huşu içerisinde devamlı kılmayı ve toplumun mutluluğunun 
gerçekleşmesine vesile olan zekâtı vermeyi emrediyordu. İsmail Rabbi katında kendisinden razı olunan bir kimse idi.
56) Ey Muhammed! Yüce Kitap olan Kur’an-ı Kerim’de, İdris’i de an. onun kıssasını da insanlara anlat. Çünkü o bütün hallerinde doğruluktan ayrılmayan 
dürüst bir nebi idi. Kendisine Allah’tan vahiy geliyordu.
57) Biz onu yüce bir mekâna yükselttik, onun şanını ve itibarını, peygamberlik ve Allah’a yakınlık şerefiyle yücelttik.
58) İşte bu surede adları geçen nebi ve rasuller Allah’ın kendilerine nimet verdiği Âdem’in soyundan, Nûh ile gemide taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve 
İsrail soyundan olan değerli nebi ve rasullerdendir. Bizim kendilerine iman nasip ettiğimiz, doğru yola ilettiğimiz ve vahiy için seçtiğimiz kimselerdendir. 
Onlara Rahmân olan Allah’ın ayetleri okunduğunda, Allah korkusundan ağlayarak secdeye kapanırlardı. Halbuki onların mertebeleri yüksek ruhları yüce ve 
Allah’a yakın idiler.
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ُهَمسا  َن ْي َب َوَمسا  َْلْرِضس  َوا َواِت  َرّبس الّسسَما
َلُه  َلُم  ْع َت َهْل  ِه  ِت َد َبا ِع ِل ِبْر  َط َواْص ُه  ْد ُب ْع َفا

ّيا  َذا َمسسا ) 65(َسِم ِئ َأ ِْلنَسسساُن  ُقوُلسس ا َي َو
ّيا  ُأْخَرُج َح ْوَف  َلَس ُكُر ) 66(ِمّت  ْذ َي َوَل  َأ

ُكْن  َي َلْم  َو ْبُل  َق ُه ِمْن  َنا ْق َل ّنا َخ َأ ِْلنَساُن  ا
ًئسسسسا  ْي ُهْمسسسس ) 67(َش ّن َنْحُشَر َل ّبَكسسسس  َوَر َف

ْوَلسس  ُهْمسس َح ّن ُنْحِضَر َل ُثّمسس  ِطيَنسس  َيا َوالّش
ّيسا  ِث ّنَمس ِج َه ُكّلس ُثّمس ) 68(َج َعّنس ِمْنس  ِز َنن َل

ّيسا  ِت َلسى الّرْحَماِنس ِع َع ّد  َأَش ُهْمس  ّي أ
َ ٍةس  َع ِشي

َلى ) 69( ْو َأ ُهْم  ِذيَن  ّل ِبا َلُم  ْع َأ َنْحُن  َل ُثّم 
ّيا  ِل َهسا ِصس َهسا ) 70(ِب ُد ِر َوا ِإّل  ُكْمس  ْن ِإْنس ِم َو

ّيسا  ْقِض ْتًمسا َم ّبَكس َح َلسى َر َع ُثّمس ) 71(َكاَنس 
ِلِميَنسس  ّظا َذُر ال َن َو ْوا  َق ّت ِذيَنسس ا ّل َنّجسسي ا ُن

ّيا  ِث َها ِج َنا ) 72(ِفي ُت َيا ِهْم آ ْي َل َع َلى  ْت ُت َذا  ِإ َو
ُنوا  ِذيَنس آَم ّل ِل َفُروا  َك ِذيَنس  ّل َقاَلس ا َناٍتس  ّي َب
ّيا  ِد َن َأْحَسُن  َو َقاًما  ْيٌر َم ْيِن َخ َق ِري َف ْل ّي ا َأ

ُهْم ) 73( َقْرٍن  ُهْم ِمْن  َل ْب َق َنا  ْك َل ْه َأ َكْم  َو
ًيسا  ْئ ِر َو ًثسا  َثا َأ َكاَنس ) 74(َأْحَسسُن  ُقْلس َمْنس 

ّدا  َلُهس الّرْحَماُنس َم ْد  ُد َيْم ْل َف ِةس  َل ِفسي الّضَل
َذاَب  َع ْل ِإّما ا ُدوَن  َع ُيو ْوا َما  َأ َذا َر ِإ ّتى  َح
َو َشّر  ُه َلُموَن َمْن  ْع َي َفَس َعَة  ِإّما الّسا َو

ًدا  َعُفس ُجن َأْض َو ًنسا  َكا ّلُهس ) 75(َم ُد ال ِزي َي َو
َياُتسسسسسس  ِق َبا ْل َوا ًدى  ُه ْوا  َد َت ْه ِذيَنسسسسسس ا ّل ا
ْيٌر  َوَخ ًبسا  َوا َث ّبَكس  َد َر ْن ْيٌر ِع ِلَحاُت َخ الّصسا

ّدا  )76(َمَر

65)  (O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. 
Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ve 
metânetli ol. O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor 
musun? (Asla benzeri yoktur).
66)  İnsan der ki: "Öldüğüm zaman sahi diri olarak 
(kabrimden) çıkarılacak mıyım?"
67)  İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı 
halde biz kendisini yaratmışızdır?
68)  Öyle ise, Rabbine andolsun ki, muhakkak surette onları 
şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz 
üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır 
bulunduracağız.
69) Sonra her milletten, rahman olan Allah'a en çok âsi olanlar 
hangileri ise çekip ayıracağız.
70)  Sonra, orayı boylamaya daha çok müstahak olanları 
elbette biz daha iyi biliriz.
71)  İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, 
Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.
72) Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz 
üstü çökmüş olarak orada bırakırız.
73)  Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman 
inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin 
(hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu 
daha güzeldir? dediler.
74) Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel 
olan nice nesiller helâk ettik.
75)  De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli olan Allah ona 
mühlet versin! Nihayet kendilerine vâdolunan şeyi -ya azabı 
veya kıyameti- gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü 
ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir.
76)  Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Sürekli 
kalan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem mükâfat bakımından 
daha hayırlı, hem de âkıbetçe daha iyidir.
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َيّنس  َت َُلو َقاَلس  َو َنسا  ِت َيا ِبآ َفَر  َك ِذي  ّل ْيَتس ا َأ َفَر َأ

ًدا  َل َو َو َذ ) 77(َماًل  ّتَخ َأْمس ا ْيَبس  َغ ْل َعس ا َل ّط َأا

ًدا  ْه َع َد الّرْحَماِنسس  ْن ُتُب )78(ِع ْك َن َكّل َسسس  
ّدا  َذاِبسس َم َع ْل َلُهسس ِمْنسس ا ّد  َنُم َو ُقوُلسس  َي َمسسا 

ًدا ) 79( َفْر َنسا  ِتي ْأ َي َو ُقوُلس  َي ُثُهس َمسا  ِر َن ) 80(َو
ُنوا  ُكو َي ِل َهًةسس  ِل ِهسس آ ّل ُدوِنسس ال ُذوا ِمْنسس  ّتَخ َوا

ُهْمس ِعّزا  ِهْمس )81(َل ِت َد َبا ِع ِب ُفُروَن  ْك َي َكّل َسس  
ّدا  ِهْم ِض ْي َل َع ُنوَن  ُكو َي ّنا ) 82(َو َأ َتَرى  َلْم  َأ

ِريَنسس  ِف َكا ْل َلسسى ا َع ِطيَنسس  َيا َنا الّش ْل َأْرَسسس

َأّزا  ُهْمس  ُؤّز ّنَمسا ) 83(َت ِإ ِهْمس  ْي َل َع ْعَجْلس  َت َفَل 
ّدا  َع ُهْمس  َل ّد  ُع ّتِقيَنس ) 84(َن ْلُم َنْحُشُر ا ْوَمس  َي

ًدا  ْف َو َلسسسى الّرْحَماِنسسس  ُق ) 85(ِإ َنُسسسسو َو
ًدا  ِوْر ّنَمسسس  َه َلسسسى َج ِإ ِرِميَنسسس  ْلُمْج َل ) 86(ا

َد  ْن َذ ِع ّتَخ ِإّل َمْنسس ا َعَةسس  َفا ُكوَنسس الّش ِل َيْم
ًدا  ْه َع َذ ) 87(الّرْحَماِنسسسسسسسسس  ّتَخ ُلوا ا َقا َو

ًدا  َل َو ّدا ) 88(الّرْحَماُنس  ِإ ًئسا  ْي ُتْمس َش ْئ ْد ِج َق َل

ُد ) 89( َكا ْنُهسس َت ّطْرَنسس ِم َف َت َي َواُت  الّسسسَما
ّدا َه َباُلسسس  ْلِج َتِخّر ا َو َْلْرُضسسس  ّقسسس ا َتنَش  َو

ًدا ) 90( َل َو ِللّرْحَماِنس  ْوا  َع َد َوَمسا ) 91(َأْنس 
ًدا  َل َو َذ  ّتِخ َي َأْن  ِللّرْحَماِن  ِغي  َب ْن ِإْن ) 92(َي

َْلْرِضسس  َوا َواِت  ِفسسي الّسسسَما ِإّل ُكّلسس َمْنسس 
ًدا  ْب َع ِتي الّرْحَماِن  ُهْم ) 93(آ َأْحَصا ْد  َق َل

ّدا َع ُهْمسس  ّد َع ْوَمسس ) 94( َو َي ِهسس  ِتي ُهْمسس آ ّل ُك َو
ًدا  َفْر ِة  َياَم ِق ْل )95(ا

77)  Âyetlerimizi inkâr eden ve "Muhakkak surette bana mal 
ve evlât verilecek" diyen adamı gördün mü?
78) O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?
79)  Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve 
azabını uzattıkça uzatacağız.
80) Onun dediğine biz vâris oluruz, (malı ve evlâdı bize kalır); 
kendisi de bize yapayalnız gelir.
81) Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye 
Allah'tan başka tanrılar edindiler.
82)  Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini 
tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar.
83)  Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice 
(isyankârlığa) sevkeden şeytanları gönderdik.
84)  Öyle ise onlar hakkında acele etme. Biz onlar için 
(günlerini) teker teker sayıyoruz.
85)  Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan 
Allah'ın huzurunda toplayacağımız gün.
86) Günahkârları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.
87)  O gün Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz ve izin 
alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
88) "Rahmân çocuk edindi" dediler.
89) Hakikaten siz, pek çirkin bir şey ortaya attınız.
90) Bundan dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, 
dağlar yıkılıp düşecektir!
91) Rahmân'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden.
92) Halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz.
93)  Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak 
Rahmân'a gelecektir.
94) O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tesbit etmiştir.
95)  Bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna tek 
başına (yapayalnız) gelecektir.
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ِلَحاِت  ُلوا الّصسسا َعِم َو ُنوا  ِذيَنسس آَم ّل ِإّنسس ا
ّدا  ُو ُهْم الّرْحَماُن  َل َعُل  َيْج ّنَما ) 96(َس ِإ َف

ِقيَنس  ّت ْلُم ِهس ا ِب َبّشَر  ُت ِل ِنَك  ِلَسسا ِب ُه  َنا َيّسسسْر
ّدا  ُل ْوًمسا  َق ِهس  ِب ِذَر  ُتن َنسا ) 97(َو ْك َل ْه َأ َكْمس  َو

ُهْم ِمْن  ْن ُتِحّس ِم َهْل  َقْرٍن  ُهْم ِمْن  َل ْب َق
ْكًزا  ِر ُهْم  َل ُع  َتْسَم ْو  َأ ٍد  )98(َأَح

ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
ُقْرآَنسس ) 1(طسسه  ْل ْيَكسس ا َل َع َنسسا  ْل ْنَز َأ َمسسا 

َقسسى  َتْش َيْخَشسسى ) 2(ِل ِلَمْنسس  ًةسس  ِكَر ْذ َت ِإّل 
َْلْرَضسسسسس ) 3( َقسسسسس ا َل ِزيًل ِمّمْنسسسسس َخ َتن

ُعَل  ْل َواِت ا َلسى ) 4(َوالّسسَما َع الّرْحَماُنس 
َوى  َت َعْرِشسسس اْسسسس ْل ِفسسسي ) 5(ا َلُهسسس َمسسسا 

َوَمسسا  َْلْرِضسس  ِفسسي ا َوَمسسا  َواِت  الّسسسَما
ّثَرى  َتْحَتسس ال َوَمسسا  ُهَمسسا  َن ْي ِإْنسس )6(َب َو  

َفى  َأْخ َو َلُم الّسّر  ْع َي ّنُه  ِإ َف ْوِل  َق ْل ِبا َهْر  َتْج
ُء )7( َْلْسسسَما َلُهسس ا َو  ُه ِإّل  َلَهسس  ِإ ّلُهسس َل   ال

َنى  ْلُحْسسسس ِديُثسسس ) 8(ا َتاَكسسس َح َأ َهْلسسس  َو
ِهس ) 9(ُموَسسى  ِل ْه َِل َقاَلس  َف َناًرا  َأسى  ْذ َر ِإ

َنْسسسُت  ّنسسي آ ِإ ُثوا  ُك ُكْمسس اْم ِتي ّلسسي آ َع َل َناًرا 
ًدى ُه ِر  ّنا َلسسسى ال َع ُد  َأِج ْو  َأ َبٍسسسس  َق ِب َهسسسا  ْن  ِم

َياُموَسسى )10( ِدي  ُنو َهسا  َتا َأ َلّمسا  َف  )11( 
ّنَكسس  ِإ ْيَكسس  َل ْع َن ْعسس  َل َفاْخ ّبَكسس  َنسسا َر َأ ّنسسي  ِإ

ًوى  ُط ّدِس  َق ْلُم ِدي ا َوا ْل )12(ِبا

96)  İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar 
için çok merhametli olan Allah, bir sevgi yaratacaktır.
97)  Biz Kur'an'ı, sadece, onunla Allah'tan sakınanları 
müjdeleyesin ve şiddetle karşı çıkan bir topluluğu uyarasın 
diye senin dilinle kolaylaştırdık.
98) Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onlardan 
herhangi birinden hissediyor veya onlara ait cılız bir ses 
işitiyor musun?

20- TAHA SURESİ
(Mekke’de inmiştir, 135  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) Tâ. Hâ.
2-3)  Biz, Kur'an'ı sana, güçlük çekesin diye değil, ancak 
Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik.
4)  Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey 
indirilmiştir.
5) Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.
6)  Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile 
toprağın altında olanlar hep O'nundur.
7)  Eğer sen, sözü açıktan söylersen, bilesin ki O, gizliyi de, 
gizlinin gizlisini de bilir.
8) Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler 
O'na mahsustur.
9) Musa’nın haberi sana ulaştı mı?
10)  Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki 
bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya 
ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti.
11) Oraya vardığında kendisine: Ey Musa! diye seslenildi:
12)  Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen 
pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!
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ُيوَحسسى  ِلَمسا  ْع  َتِم َفاْسس ُتَكس  َتْر َنسا اْخ َأ  )13(َو
ِقْم  َأ َو ِني  ْد ُب ْع َفا َنا  َأ ِإّل  َلَه  ِإ ّلُه َل  َنا ال َأ ِني  ّن ِإ

ِري  ْك ِذ ِل َة  َيٌةسس ) 14(الّصسسَل ِت َعَة آ ِإّنسس الّسسسا
َعى  َتْس ِبَما  ْفٍس  َن ُكّل  ُتْجَزى  ِل َها  ُأْخِفي ُد  َكا َأ

َهسا ) 15( ِب ْؤِمُنس  ُي َهسا َمْنس َل  ْن َع ّنَك  ّد َيُصس َفَل 
َدى  َتْر َف ُه  َوا َه َع  َب ّت ِنَك ) 16(َوا َيِمي ِب ْلَك  ِت َوَما 

ُأسس ) 17(َياُموَسسسى  ّك َو َت َأ َي  َعَصسسا ِهَيسس  َقاَلسس 
َلى  َع َها  ِب ُهّش  َأ َو َها  ْي َل َها َع ِفي ِلَي  َو َنِمي  َغ

ُأْخَرى  ِرُبسسسسس  َهسسسسسا ) 18(َمآ ِق ْل َأ َقاَلسسسسس 
ّيٌةسس ) 19(َياُموَسسسى  ِهَيسس َح َذا  ِإ َف َهسسا  َقا ْل َأ َف

َعى  َتَخْفسسس ) 20(َتْسسسس َوَل  َهسسسا  ْذ َقاَلسسس ُخ
َلسى  ُْلو َها ا َت َها ِسسيَر ُد ِعي ُن َواْضُمْمس )21(َس  

ِر  ْي َغ َءس ِمْنس  ْيَضا َب َتْخُرْجس  َناِحَكس  َلسى َج ِإ َدَكس  َي
ُأْخَرى  َيًةس  ٍء آ َنسا ) 22(ُسو ِت َيا َيَكس ِمْنس آ ِر ُن ِل

ْبَرى  ُك ْل ّنُهسس ) 23(ا ِإ ْوَنسس  َع ِفْر َلسسى  ِإ َهْبسس  ْذ ا
َغسى  ِري ) 24(َط ْد ِلسي َصس َقاَلس َرّبس اْشَرْحس 

ِري ) 25( َأْم ِلي  َيّسْر  ًة ) 26(َو َد ْق ُع ُلْل  َواْح
ِني  ِلَسسسسا ِلسسسي ) 27(ِمْنسسس  ْو َق ُهوا  َق ْف ) 28(َي

ِلي  ْه َأ ِزيًرا ِمْن  َو ِلي  َعْل  َهاُروَن ) 29(َواْج
ِري ) 30(َأِخسي  َأْز ِهس  ِب ْد  ُد ْكُهس ) 31(اْش ِر َأْش َو

ِري  َأْم ْوَمسسس ) 32(ِفسسسي  َي َلّيسسس  َع َوالّسسسسَلُم 
ّيسا  َعُثس َح ْب ُأ ْوَمس  َي َو َأُموُتس  ْوَمس  َي َو ْدُتسس  ِل ُو

ُكَرَكس) 33( ْذ َن ِثيًراَو َك َنسا ) 34(   ِب ْنَتس  ُك ّنَكس  ِإ
َلَك ) 35(َبِصسسسيًرا  ْؤ ِتيَتسسس ُسسسس ُأو ْد  َق َقاَلسسس 

ًةسس ) 36(َياُموَسسسى  ْيَكسس َمّر َل َع ّنسسا  َن ْد َم َق َل َو
)37(ُأْخَرى 

13) Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver.
14) Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. 
Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.
15)  Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin 
karşılığını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim.
16)  Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni 
ondan alıkoymasın; sonra mahvolursun!
17) Şu sağ elindeki nedir, ey Musa?
18) O, benim asamdır, dedi, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak 
silkelerim; benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır.
19) Allah: Yere at onu, ey Musa! dedi.
20) Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil 
mi!
21)  Allah buyurdu: Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk haline 
sokacağız.
22) Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere 
o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın.
23)  Ta ki, sana, (böylece) en büyük âyetlerimizden bazılarını 
gösterelim.
24) Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı.
25) Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver.
26) İşimi bana kolaylaştır.
27) Dilimden (şu) bağı çöz.
28) Ki sözümü anlasınlar.
29) Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver,
30) Kardeşim Harun'u.
31) Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir.
32) Ve onu işime ortak kıl.
33) Böylece seni bol bol tesbih edelim.
34) Ve çok çok analım seni.
35) Şüphesiz sen bizi görmektesin.
36) Allah: Ey Musa! dedi, istediğin sana verildi.
37) Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk.
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ُيوَحسى  ُأّمَكس َمسا  َلسى  ِإ َنسا  ْي ْوَح َأ ْذ  َأْنس ) 38(ِإ

َيّم  ْل ِفي ا ِه  ِفي ِذ ْق َفا ُبوِت  ّتا ِفي ال ِه  ِفي ِذ ْق ا
ِلسي  ّو  ُد َع ُهس  ْذ ْأُخ َي ِبالّسساِحِل  َيّمس  ْل ِهس ا ِق ْل ُي ْل َف
ّنسسي  ّبًةسس ِم ْيَكسس َمَح َل َع ْيُتسس  َق ْل َأ َو َلُهسس  ّو  ُد َع َو

ِنسسي  ْي َع َلسسى  َع َع  َن ُتْصسس ِل َتْمِشسسي ) 39(َو ْذ  ِإ
َلسسى َمْنسس  َع ُكْمسس  ّل ُد َأ َهْلسس  ُقوُلسس  َت َف ُتَكسس  ُأْخ

َقّر  َت َكْيسس  ُأّمَكسس  َلسسى  ِإ َناَكسس  ْع َفَرَج ُلُهسس  ُف ْك َي
َناَك  ْي َنّج َف ْفًسا  َن ْلَت  َت َق َو َتْحَزَن  َوَل  َها  ُن ْي َع
ِنيَن  ْثَتس ِسس ِب َل َف ًنسا  ُتو ُف ّناَكس  َت َف َو َغّمس  ْل ِمْنس ا
ٍر  َد َق َلسسى  َع ْئَتسس  ُثّمسس ِج َيَنسس  ْد ْهِلسس َم َأ ِفسسي 

ْفِسسسي ) 40(َياُموَسسسى  َن ِل ُتَك  ْع َن َط َواْصسس
َيا ) 41( ِن َت َوَل  ِتي  َيا ِبآ َأُخوَك  َو ْنَت  َأ َهْب  ْذ ا

ِري  ْك ِذ ّنُه )42(ِفي  ِإ ْوَن  َع ِفْر َلى  ِإ ا  َب َه ْذ  ا
َغسسى  ّلُهسس )43(َط َع َل ًنسسا  ّي َل ْوًل  َق َلُهسس  ُقوَل  َف  

َيْخَشسسسى  ْو  َأ ّكُر  َذ َت َنسسسا ) 44(َي ّن ِإ َنسسسا  ّب َقاَل َر
َأْنس  ْو  َأ َنسا  ْي َل َع ْفُرَطس  َي َأْنس  َغسى َنَخاُفس  ْط َي

ُع ) 45( َأْسسَم ُكَمسا  َع ِنسي َم ّن ِإ َفسا  َتَخا َقاَلس َل 
َأَرى  ّبَك ) 46(َو ّنا َرُسوَل َر ِإ ُقوَل  َف ُه  َيا ِت ْأ َف

ُهْم  ْب ّذ َع ُت َوَل  ِئيَل  ِإْسَرا ِني  َب ا  َن َع َأْرِسْل َم َف
َلى  َع َوالّسَلُم  ّبَك  ٍة ِمْن َر َي ِبآ َناَك  ْئ ْد ِج َق

َدى  ُه ْل َع ا َب ّت َنا ) 47(َمْن ا ْي َل ِإ ُأوِحَي  ْد  َق ّنا  ِإ
ّلى  َو َت َو ّذَب  َك َلى َمْن  َع َذاَب  َع ْل ) 48(َأّن ا

َياُموَسسى  ُكَمسا  ّب َفَمْنس َر َقاَلس ) 49(َقاَلس 
ُثّمس  َقُهس  ْل ٍءس َخ ُكّلس َشْي َطسى  ْع َأ ِذي  ّل َنسا ا ّب َر

َدى  ُقُروِنسسس ) 50(َه ْل َباُلسسس ا َفَمسسسا  َقاَلسسس 
َلى  ُْلو )51(ا

38) Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) vahyetmiştik:
39)  Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize bırak; deniz onu 
kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri 
onu alsın. ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana 
kendimden sevgi verdim.
40) Hani, kız kardeşin gidip "Ona bakacak birini size bulayım 
mı?" diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve 
üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de 
seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden 
geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. 
Sonra takdire göre (bu makama) geldin ey Musa!
41) Seni, kendim için elçi seçtim.
42)  Sen ve kardeşin birlikte âyetlerimi götürün. Beni anmayı 
ihmal etmeyin.
43) Firavun'a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı.
44) Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya 
korkar.
45)  Dediler ki: Rabbimiz! Doğrusu biz, onun bize aşırı 
derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe 
ediyoruz.
46)  Buyurdu ki: Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; 
işitir ve görürüm.
47)  Haydi, ona gidin de deyin ki: Biz, senin Rabbinin 
elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte gönder; 
onlara eziyet etme! Biz, senin Rabbinden bir âyet getirdik. 
Kurtuluş, hidayete uyanlarındır.
48)  Hakikaten bize vahyolundu ki: (Peygamberleri) 
yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir.
49) Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi.
50)  O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hılkatini (varlık ve 
özelliğini) veren, sonra da doğru yolu gösterendir, dedi.
51) Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.
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َتاٍبس َل  ِك ِفسي  ّبسي  َد َر ْن َهسا ِع ْلُم َقاَلس ِع
َينَسسسسى  َوَل  ّبسسسي  ِذي ) 52(َيِضّلسسس َر ّل ا

ُكْمس  َل َلَك  َوَسس ًدا  ْه َْلْرَضس َم ُكْمس ا َل َعَلس  َج
ًءسس  ِء َما َأنَزَلسس ِمْنس الّسسسَما َو ُبًل  َهسا ُسس ِفي
ّتسى  َباٍتس َش َن َواًجسا ِمْنس  َأْز ِهس  ِب َنسا  َأْخَرْج َف

ِفسسي )53( ِإّنسس  ُكْمسس  َعاَم ْن َأ ْوا  َع َواْر ُلوا  ُك  
َهسى  ّن ِلسي ال ْو ُِل َياٍتس  ِلَكس َل َهسا ) 54(َذ ْن ِم

َهسسسا  ْن َوِم ُكْمسسس  ُد ِعي ُن َهسسسا  ِفي َو ُكْمسسس  َنا ْق َل َخ
ُأْخَرى  ًةسسسسس  َتاَر ُكْمسسسسس  ِرُج ْد ) 55(ُنْخ َق َل َو

َبسى  َأ َو ّذَبس  َك َف َهسا  ّل ُك َنسا  ِت َيا ُهس آ َنا ْي  )56(َأَر
َنسسسا  َأْرِض َنسسسا ِمْنسس  ِرَج ُتْخ ِل َنسسسا  َت ْئ َأِج َقاَلسسس 

َياُموَسسسسى  ِرَك  ّنَكسسس ) 57(ِبِسسسسْح َي ِت ْأ َن َل َف
َنَكسس  ْي َب َو َنسسا  َن ْي َب َعْلسس  َفاْج ِهسس  ِل ْث ٍر ِم ِبِسسسْح
ًنسا  َكا ْنَتس َم َأ َوَل  َنْحُنس  ُفُهس  ِل ُنْخ ًدا َل  ْوِع َم

ًوى  ِة )58(ُس َن ْوُم الّزي َي ُكْم  ُد ْوِع َقاَل َم  
ّناُس ُضًحى  ُيْحَشَر ال َأْن  ّلى ) 59(َو َو َت َف

َتسسى  َأ ُثّمسس  ُهسس  َد ْي َك َعسس  َفَجَم ْوُنسس  َع ) 60(ِفْر
َتُروا  ْف َت ُكْمسس َل  َل ْي َو ُهْمسس ُموَسسسى  َل َقاَلسس 
ْد  َق َو َذاٍب  َع ِب ُكْم  َت ُيْسِح َف ًبا  ِذ َك ِه  ّل َلى ال َع

َتَرى  ْف ُعوا ) 61(َخاَبسسسسس َمْنسسسسس ا َناَز َت َف
َوى  ّنْج َأَسسسّروا ال َو ُهْمسس  َن ْي َب ُهْمسس   )62(َأْمَر

َأْنس  َداِن  ِري ُي َلَسساِحَراِن  َذاِنس  َه ِإْنس  ُلوا  َقا
ِهَما  ِر ِبِسسسْح ُكْمسس  َأْرِض ُكْمسس ِمْنسس  ِرَجا ُيْخ

َلسسسسى  ْث ْلُم ُكْمسسسس ا ِت َق ِري َط ِب َبسسسسا  َه ْذ َي ) 63(َو
ْد  َق َو ّفا  ُتوا َصسس ْئ ُثّمسس ا ُكْمسس  َد ْي َك ُعوا  َأْجِم َف

َلى  ْع َت ْوَم َمْن اْس َي ْل َلَح ا ْف )64(َأ

52)  Musa: Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanında bir 
kitapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur, dedi.
53)  O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten 
de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.
54)  Yeyiniz; hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz bunda akıl 
sahipleri için (Allah'ın kudretine) işaretler vardır.
55)  Sizi ondan (topraktan) yarattık; yine sizi oraya 
döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.
56)  Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi 
gösterdik; yine de yalanladı ve diretti.
57)  Dedi ki: Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın 
diye mi geldin, ey Musa?
58)  Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi 
bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne 
senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde 
buluşma zamanı ayarla.
59) Musa: Buluşma zamanınız, bayram günü, kuşluk vaktinde 
insanların toplanma zamanı olsun, dedi.
60)  Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini 
(sihirbazlarını) topladı; sonra geri geldi.
61)  Musa onlara: Yazık size! dedi, Allah hakkında yalan 
uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü keser! İftira eden, 
muhakkak perişan olur.
62)  Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; 
gizli gizli fısıldaştılar.
63)  Şöyle dediler: "Bu ikisi, muhakkak ki, sihirleriyle sizi 
yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan 
kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece."
64)  "Öyle ise hilenizi kurun; sonra sıra halinde gelin! 
Muhakkak ki bugün, üstün gelen kazanmıştır."
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َأْن  ِإّما  َو ِقَي  ْل ُت َأْن  ِإّما  َياُموَسى  ُلوا  َقا
َقسى ْل َأ ّوَلس َمْنس  َأ ُكوَنس  َبْلس ) 65( َن َقاَلس 

ِهس  ْي َل ِإ ّيُلس  ُيَخ ُهْم  ّي َوِعِصس ُهْمس  ُل َبا َذا ِح ِإ َف ُقوا  ْل َأ

َعى  َتْس َها  ّن أ
َ ِهْم  ِر ْوَجَس ) 66(ِمْن ِسْح َأ َف

َفًةس ُموَسسى  ِه ِخي ْفِسس َن َنسا َل ) 67(ِفسي  ْل ُق
َلسى  ْع َْل ْنَتس ا َأ ّنَكس  ِإ ْلِقس َمسا )68(َتَخْفس  َأ َو  

ُعوا  َن ّنَما َص ِإ ُعوا  َن َقْف َما َص ْل َت ِنَك  َيِمي ِفي 
َتى  َأ ْيُث  ِلُح الّساِحُر َح ْف ُي َوَل  ٍر  ُد َساِح ْي َك

ا ) 69( ّن ُلوا آَم َقا ًدا  ُة ُسسّج ِقَي الّسسَحَر ْل ُأ َف
َوُموَسى  َهاُروَنس  ُتْم ) 70(ِبَرّبس  ْن َقاَلس آَم

ِذي  ّل ُكْم ا ِبيُر َك َل ّنُه  ِإ ُكْم  َل َذَن  َأْن آ ْبَل  َق َلُه 
ُكْمسسس  َي ِد ْي َأ َعّنسس  ّط َق َُل َف ُكْمسسس الّسسسسْحَر  ّلَم َع
ِفي  ُكْم ع  ّن َب ّل َُلَص َو ُكْم ِمْن ِخَلٍف  َل َأْرُج َو
ًبسا  َذا َع ّد  َأَش َنسا  ّي َأ َلُمّنس  ْع َت َل َو ّنْخِلس  ُذوِعس ال ُج

َقسى  ْب َأ َلسى َمسا ) 71(َو َع ِثَرَكس  ْؤ ُن َلْنس  ُلوا  َقا
ْقِض  َفا َنا  َطَر َف ِذي  ّل َوا َناِت  ّي َب ْل َنا ِمْن ا َء َجا
َةس  َيا ْلَح ِهس ا ِذ َه ْقِضسي  َت ّنَمسا  ِإ َقاٍضس  ْنَتس  َأ َمسا 

َيسسا  ْن ّد َنسسا ) 72(ال َل ِفَر  ْغ َي ِل َنسسا  ّب ِبَر ّنسسا  ّنسسا آَم ِإ
ِهسس ِمْنسس  ْي َل َع َنسسا  َت ْه ْكَر َأ َوَمسسا  َنسسا  َيا َطا َخ

َقسسى ْب َأ َو ْيٌر  ّلُهسس َخ َوال ِر  ّنُهسس ) 73( الّسسسْح ِإ
ّنَمس َل  َه َلُهس َج ِإّنس  َف ِرًمسا  ّبُهس ُمْج ْأِتس َر َي َمْنس 

َيسسا  َيْح َوَل  َهسسا  ِفي ِهسس ) 74(َيُموُتسس  ِت ْأ َي َوَمْنسس 
ُهْم  َل ِئَك  َل ْو ُأ َف ِلَحاِت  َعِمَل الّصا ْد  َق ًنا  ْؤِم ُم

ُعَل  ْل ّدَرَجاُت ا ِري ) 75(ال َتْج ْدٍن  َع ّناُت  َج
ِلَكس  َذ َو َهسا  ِفي ِديَنس  ِل َهاُر َخا ْن ْل

َ َهسا ا ِت َتْح ِمْنس 
ّكى  َتَز ُء َمْن  )76(َجَزا

65) Dediler ki: Ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz olalım.
66)  Hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde 
ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor.
67) Musa, birden içinde bir korku duydu.
68) "Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin."
69)  "Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. 
Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, nereye 
varsa (ne yapsa) iflah olmaz."
70)  Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar; "Harun'un 
ve Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler.
71)  (Firavun) Şöyle dedi : Ben size izin vermeden önce ona 
inandınız öyle mi! Hakikat şu ki o, size büyü öğreten 
ulunuzdur. Şimdi elleriniz ile ayaklarınızı tereddüt etmeden 
çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım! 
Böylece, hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli 
olduğunu iyice anlayacaksınız.
72)  Dediler ki: "Seni, bize gelen açık açık mucizelere ve bizi 
yaratana tercih edemeyiz. Öyle ise yapacağını yap! Sen, ancak 
bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin."
73) "Bize, hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü 
bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah, (mükâfatı) en 
hayırlı ve (cezası) en sürekli olandır."
74) Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, 
cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar!
75) Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak O'na 
varırsa, üstün dereceler işte sırf bunlar içindir.
76)  İçinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn 
cennetleri! İşte arınanların mükâfatı budur.
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ِر  َأْسسس َأْنسس  َلسسى ُموَسسسى  ِإ َنسسا  ْي ْوَح َأ ْد  َق َل َو
ِفسسي  ًقسسا  ِري َط ُهْمسس  َل ِرْبسس  َفاْض ِدي  َبا ِع ِب
َتْخَشى  َوَل  ًكا  َدَر َتَخاُفس  َبًسسا َل  َي ِر  َبْح ْل ا

ُهْمس ) 77( َي َغِش َف ِهس  ِد ُنو ِبُج ْوُنس  َع ِفْر ُهْمس  َع َب ْت َأ  َ
ُهْمسس  َي َغِش َيّمسس َمسسا  ْل َأَضّلسس ) 78(ِمْنسسس ا َو

َدى  َه َوَمسا  ْوَمُهس  َق ْوُنس  َع ِنسي ) 79(ِفْر َب َيا
ُكْمسس  ّو ُد َع ُكْمسس ِمْنسس  َنا ْي َأنَج ْد  َق ِئيَل  ِإْسسسَرا
ْيَمَنسسس  َْل ِر ا ّطو ِنَبسسس ال ُكْمسسس َجا َنا ْد َع َوا َو

َوى  ْل َوالّسس ْلَمّنس  ُكْمس ا ْي َل َع َنسسا  ْل َنّز ) 80(َو
َوَل  ُكْمسس  َنا ْق َباِتسس َمسسا َرَز ّي َط ُلوا ِمْنسس  ُك
َوَمْن  ِبي  َغَض ُكْم  ْي َل َع َيِحّل  َف ِه  ِفي ْوا  َغ ْط َت

َوى  َه ْد  َق َف ِبسسي  َغَض ِهسس  ْي َل َع ِلْلسس  ) 81(َيْح
َعِمَلس  َو َوآَمَنس  َتاَبس  ِلَمْنس  ّفاٌر  َغ َل ّنسي  ِإ َو

َدى  َت ْه ُثّمسس ا ِلًحا  َلَكسس ) 82(َصا ْعَج َأ َوَمسسا 
َياُموَسسى  ْوِمَكس  َق ُهْمس ) 83(َعْنس  َقاَلس 

ْيَكس َرّبس  َل ِإ ْلُتس  َعِج َو ِري  َث َأ َلسى  َع ِءس  ُأوَل

َتْرَضى  ْوَمَك )84(ِل َق ّنا  َت َف ْد  َق ّنا  ِإ َف َقاَل   
ّي  ِر ُهْمسس الّسسساِم ّل َأَض َو ِدَكسس  ْع َب ) 85(ِمْنسس 

َباَنسس  َغْض ِهسس  ْوِم َق َلسسى  ِإ َعسس ُموَسسسى  َفَرَج
ُكْمس  ّب ُكْمس َر ْد ِع َي َلْمس  َأ ِمس  ْو َق َيا َقاَلس  ًفا  َأِسس

َأْمس  ُد  ْه َع ْل ُكْمس ا ْي َل َع َطاَلس  َف َأ ًنا  ًدا َحَسس ْع َو
َغَضٌبسس ِمْنسس  ُكْمسس  ْي َل َع َيِحّلسس  َأْنسس  ُتْمسس  ْد َأَر

ِدي  ْوِع ُتْم َم ْف َل َأْخ َف ُكْم  ّب ُلوا َما ) 86(َر َقا
َنسا  ْل ّنسا ُحّم ِك َل َو َنسا  ِك ْل ِبَم َدَكس  ْوِع َنسا َم ْف َل َأْخ

َهسسا  َنا ْف َذ َق َف ِمسس  ْو َق ْل ِةسس ا َن ِزي ْوَزاًرا ِمْنسس  َأ

ّي  ِر َقى الّساِم ْل َأ ِلَك  َذ َك )87(َف

77)  Andolsun ki biz Musa'ya: Kullarımla birlikte geceleyin 
yola çık da (size) yetişilmesinden korkmaksızın ve 
(boğulmaktan) endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol 
aç, diye vahyetmiştik.
78) Bunun üzerine o, askerleri ile birlikte onların peşine düştü. 
Deniz onları gömüp boğuverdi.
79) Firavun, kavmini saptırdı, doğru yola sevketmedi.
80)  Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un 
sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret 
helvası ile bıldırcın eti lütfettik.
81)  Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından 
yeyiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz; sonra 
sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, 
hakikaten o, yıkılıp gitmiştir.
82)  Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş 
yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.
83)  Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey 
Musa!
84)  Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, 
memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim.
85) Allah buyurdu: Senden sonra biz, kavmini imtihan ettik ve 
Sâmirî onları yoldan çıkardı.
86)  Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine 
döndü. Ey kavmim! dedi, Rabbiniz size güzel bir vaadde 
bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi, 
yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, 
bana olan vâdinizden döndünüz?
87)  Dediler ki: Biz sana olan vâdimizden, kendi kudret ve 
irademizle dönmedik. Fakat biz, o kavmin (Mısır'lıların) zinet 
eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları 
atmıştık; aynı şekilde Sâmirî de atmıştı.
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َواٌر  َلُهسس ُخ ًدا  ُهْمسس ِعْجًل َجَسسس َل َأْخَرَجسس  َف
َنِسَي  َف َلُه ُموَسى  ِإ َو ُكْم  ُه َل ِإ َذا  َه ُلوا  َقا َف

ْوًل ) 88( َق ِهْمسس  ْي َل ِإ ُعسس  َيْرِج َأّل  ْوَنسس  َيَر َفَل  َأ

ًعسسسا  ْف َن َوَل  ُهْمسسس َضّرا  َل ِلُكسسس  َيْم ) 89(َوَل 
ِم  ْو َق َيا ْبُل  َق َهاُروُن ِمْن  ُهْم  َل َقاَل  ْد  َق َل َو
ُكْمس الّرْحَماُنس  ّب ِإّنس َر َو ِهس  ِب ُتْمس  ِتن ُف ّنَمسا  ِإ

ِري  َأْم ُعوا  ِطي َأ َو ِنسسسي  ُعو ِب ّت ُلوا ) 90(َفا َقا
َعس  َيْرِج ّتسى  ِفيَنس َح ِك َعا ِهس  ْي َل َع ْبَرَحس  َن َلْنس 

َنسا ُموَسسى  ْي َل َهاُروُنس َمسا ) 91(ِإ َيا َقاَلس 
ّلوا  ُهْم َض َت ْي َأ ْذ َر ِإ َعَك  َن ِني ) 92(َم َع ِب ّت َت َأّل 

ِري  َأْم ْيَت  َعَصسس َف ُؤّمسس َل ) 93(َأ َن ْب َي َقاَلسس 
ّني َخِشيُتس  ِإ ْأِسسي  ِبَر َوَل  ِتسي  َي ِلْح ِب ْذ  ْأُخ َت
ِئيَل  ِإْسسَرا ِنسي  َب ْيَنس  َب ْقَتس  َفّر ُقوَلس  َت َأْنس 

ِلسسي  ْو َق ُقْبسس  َتْر َلْمسس  َفَمسسا ) 94(َو َقاَلسس 
ّي  ِر َياَسساِم ُبَكس  ْط َبُصسْرُت ) 95(َخ َقاَلس 

ْبَضًة ِمْن  َق َبْضُت  َق َف ِه  ِب ْبُصُروا  َي َلْم  ِبَما 
َلْت  ّو ِلَكس َسس َذ َك َو َهسا  ُت ْذ َب َن َف ِر الّرُسسوِل  َث َأ

ْفِسي  َن َلَك ) 96(ِلي  ِإّن  َف َهْب  ْذ َفا َقاَل 
ِإّنس  َو ُقوَلس َل ِمَسساَس  َت َأْنس  ِةس  َيا ْلَح ِفسي ا
َلسسى  ِإ ُظْر  َوان َفُهسس  َل ُتْخ َلْنسس  ًدا  ْوِع َلَكسس َم
ًفسسسا  ِك َعا ِهسسس  ْي َل َع ْلَتسسس  َل َظ ِذي  ّل ِهَكسسس ا َل ِإ
ًفا  َنْسس َيّمس  ْل ِفسي ا ّنُه  َف َننِسس َل ُثّمس  ّنُهس  َق ُنَحّر َل

ِإّل ) 97( َلَهس  ِإ ِذي َل  ّل ّلُهس ا ُكْمس ال ُه َل ِإ ّنَمسا  ِإ
ْلًما  ٍء ِع ُكّل َشْي َع  َوِس َو  )98(ُه

88)  Bu adam, onlar için, böğürebilen bir buzağı heykeli icat 
etti. Bunun üzerine: İşte, dediler, bu, sizin de, Musa'nın da 
tanrısıdır. Fakat onu unuttu.
89) O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, 
kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde 
olmadığını görmezler mi?
90) Hakikaten Harun, onlara daha önce: Ey kavmim! demişti, 
siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz 
şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz 
ve emrime itaat ediniz.
91)  Onlar: Biz, dediler, Musa aramıza dönünceye kadar buna 
tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!
92) (Musa, döndüğünde)Dedi: Ey Harun! bunların dalâlete 
düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu.
93)  (Neden) benim yolumu takip etmedin? Emrime âsi mi 
oldun?
94)  (Harun:) Ey annemin oğlu! dedi, saçımı sakalımı, yolma! 
Ben, senin: "İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün; sözümü 
tutmadın!" demenden korktum.
95) Musa: Ya senin zorun nedir, ey Sâmirî? dedi.
96) O da: Ben, onların görmediklerini gördüm. Zira, o elçinin 
izinden bir avuç (toprak) alıp onu (erimiş mücevheratın içine) 
attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi, dedi.
97)  Musa: Defol! dedi, artık hayatın boyunca sen: "Bana 
dokunmayın!" diyeceksin. Ayrıca senin için, 
kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun 
tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; sonra da 
onu parça parça edip denize savuracağız!
98)  Sizin ilâhınız, yalnızca, kendisinden başka ilâh olmayan 
Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.
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ْد  َق ِءسس َمسسا  َبا ْن َأ ْيَكسس ِمْنسس  َل َع ُقّصسس  َن ِلَكسس  َذ َك
ْكًرا  ِذ ّنسا  ُد َل َناَكس ِمْنس  ْي َت ْد آ َق َو َق  َب ) 99(َس

ْوَمسس  َي َيْحِمُلسس  ّنُهسس  ِإ َف ْنُهسس  َع ْعَرَضسس  َأ َمْنسس 
ِةسسس  َياَم ِق ْل ِهسسس ) 100(ِوْزًرا ا ِفي ِديَنسسس  ِل َخا

ِةس ِحْمًل َياَم ِق ْل ْوَمس ا َي ُهْمس  َل َء   )101( َوَسسا
َنْحُشُر  َو ِر  ِفسسسسي الّصسسسسو َفُخسسسس  ْن ُي ْوَمسسسس  َي

ًقسسسسسسسا  ٍذ ُزْر ِئ ْوَم َي ِرِميَنسسسسسسس  ْلُمْج ) 102(ا
َعْشًرا  ِإّل  ُتْمسس  ْث ِب َل ِإْنسس  ُهْمسس  َن ْي َب ُتوَنسس  َف َتَخا َي

ُقوُل ) 103( َي ْذ  ِإ ُلوَن  ُقو َي ِبَما  َلُم  ْع َأ َنْحُن 
ْوًما  َي ِإّل  ُتْم  ْث ِب َل ِإْن  َقًة  ِري َط ُهْم  ُل َث  )104(َأْم

َها  ُف َينِسس ُقْلس  َف َباِلس  ْلِج َعْنس ا َنَك  ُلو َأ َيْسس َو
ًفا  َنْس ّبي  ًفا )105(َر ْفَص ًعا َص َقا َها  َذُر َي َف  

ًتسسسا )106( َأْم َوَل  َوًجسسسا  َهسسسا ِع ِفي َتَرى   َل 
َوَجسس ) 107( ّداِعسسي َل ِع ُعوَنسس ال ِب ّت َي ٍذ  ِئ ْوَم َي

َفَل  ِللّرْحَماِنسس  َواُت  َْلْصسس َعْتسس ا َوَخَش َلُهسس 
َهْمًسسسا  ِإّل  ُع  ُعسس ) 108(َتْسسسَم َف َتن ٍذ َل  ِئ ْوَم َي

َلُهسس الّرْحَماُنسس  ِذَنسس  َأ ِإّل َمْنسس  َعُةسس  َفا الّش
ْوًل  َق َلُهسس  ْيَنسس ) 109(َوَرِضَيسس  َب َلُمسس َمسسا  ْع َي

ِهسس  ِب ُطوَنسس  ُيِحي َوَل  ُهْمسس  َف ْل َوَمسسا َخ ِهْمسس  ِدي ْي َأ

ْلًمسسا  ْلَحّيسس ) 110(ِع ِل ُهسس  ُوُجو ْل َنْتسس ا َع َو
ْلًمسسا  ُظ ْد َخاَبسس َمْنسس َحَمَلسس  َق َو ِمسس  ّيو َق ْل ا

َو ) 111( ُه َو ِلَحاِت  ْعَمْلس ِمْن الّصا َي َوَمْن 
َهْضًمسسا  َوَل  ْلًمسسا  ُظ َيَخاُفسس  َفَل  ْؤِمٌنسس  ُم

ّيسسا ) 112( ِب َعَر ًنسسا  ُقْرآ ُهسس  َنا ْل َأنَز ِلَكسس  َذ َك َو
ُقوَنس  ّت َي ُهْمس  ّل َع َل ِد  َوِعي ْل ِهس ِمْنس ا ِفي َنا  ْف َوَصسّر

ْكًرا  ِذ ُهْم  َل ِدُث  ُيْح ْو  )113(َأ

99) İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana 
anlatıyoruz. Şüphesiz ki, tarafımızdan sana bir zikir verdik.
100) Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o, 
ağır bir günah yükünü yüklenecektir.
101)  Bu kimseler, onda ebedî kalırlar. Onlar için kıyamet 
gününde bu ne kötü bir yüktür!
102)  O günde Sûr'a üflenir ve biz o zaman günahkârları, 
gözleri gömgök bir halde mahşerde toplarız.
103)  Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler: "Dünyada 
sadece on gün kaldınız."
104)  Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. 
Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman: "Bir günden fazla 
kalmadınız" der.
105)  Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları 
ufalayıp savuracak.
106) Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır.
107) Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş görebileceksin.
108) O gün insanlar, dâvetçiye (İsrafil'e) uyacaklar. Ona karşı 
yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine 
sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses 
işitemezsin.
109)  O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden 
hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez.
110)  O, insanların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. 
Onların ilmi ise bunu kapsayamaz:
111)  Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için 
eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten 
perişan olmuştur.
112) Her kim, mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa, artık o, 
ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar.
113)  Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve 
onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar 
korunurlar; yahut da o kendileri için bir ibret ortaya koyar.
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ْعَجْلس  َت َوَل  ّقس  ْلَح ِلُكس ا ْلَم ّلُهس ا َلسى ال َعا َت َف
ْيَكسس  َل ِإ ْقَضسسى  ُي َأْنس  ْبِلسس  َق ُقْرآِنس ِمْنسس  ْل ِبا

ْلًمسسا  ِنسسي ِع ْد ِز ُقْلسس َرّبسس  َو ُيُهسس  ) 114(َوْح
َنِسَي  َف ْبُل  َق َدَم ِمْن  َلى آ ِإ َنا  ْد ِه َع ْد  َق َل َو

َعْزًمسسا  َلُهسس  ْد  َنِج َلْمسس  َنسسا ) 115(َو ْل ُق ْذ  ِإ َو
ِإّل  ُدوا  َفَسسَج َدَمس  ُدوا ِل ِةس اْسسُج َك ِئ ْلَمَل ِل

َبسسى  َأ ِليَسسس  ْب ِإّنسس ) 116(ِإ َدُمسس  َياآ َنسسا  ْل ُق َف
ُكَمسا  ّن ِرَج ُيْخ َفَل  ْوِجَكس  ِلَز َو َلَكس  ّو  ُد َع َذا  َه

َقسى  َتْش َف ِةس  ّن ْلَج َأّل ) 117(ِمْنس ا َلَكس  ِإّنس 
ْعَرى  َت َوَل  َهسسا  ِفي َعسس  ّنَكسس َل ) 118(َتُجو َأ َو

َتْضَحسسسسسى  َوَل  َهسسسسسا  ِفي ُأسسسسس  ْظَم ) 119(َت
َدُمس  َياآ َقاَلس  َطاُنس  ْي ِهس الّش ْي َل ِإ َوَس  َوْسس َف
ْلٍك َل  َوُم ِد  ْل ْلُخ ِة ا َلى َشَجَر َع ّلَك  ُد َأ َهْل 

َلسسى  ْب ُهَمسسا ) 120(َي َل َدْتسس  َب َف َهسسا  ْن َكَل ِم َأ َف
ِهَما ِمْن  ْي َل َع َفاِن  َيْخِص َقا  َطِف َو ُهَما  ُت ْوآ َس
َوى  َغ َف ّبُهس  َدُمس َر َعَصسى آ َو ِةس  ّن ْلَج َوَرِقس ا

ِهسس ) 121( ْي َل َع َتاَبسس  َف ّبُهسس  ُهسس َر َبا َت ُثّمسس اْج
َدى  َه ًعسا )122(َو َهسا َجِمي ْن َطسا ِم ِب ْه َقاَلس ا  

ّني  ُكْم ِم ّن َي ِت ْأ َي ِإّما  َف ّو  ُد َع ْعٍض  َب ِل ُكْم  ْعُض َب
َوَل  َيِضّلسس  َفَل  َيسس  َدا ُه َعسس  َب ّت َفَمْنسس ا ًدى  ُه

َقسسسى  َعْنسسس ) 123(َيْش ْعَرَضسسس  َأ َوَمْنسسس 
ُه  َنْحُشُر َو ًكا  ِعيَشًة َضن َلُه َم ِإّن  َف ِري  ْك ِذ

ْعَمسى  َأ ِةس  َياَم ِق ْل ْوَمس ا َقاَلس َرّبس )124(َي  
َبِصسيًرا  ُكنُتس  ْد  َق َو ْعَمسى  َأ ِنسي  َت ِلَمس َحَشْر

)125(

114) Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi 
tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve 
"Rabbim, benim ilmimi artır" de.
115) Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit (emir ve vahiy) 
vermiştik. Ne var ki o, (ahdi) unuttu. Onda azim de bulmadık.
116)  Bir zaman biz meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. 
Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O, diretti.
117) Bunun üzerine: Ey Âdem! dedik, bu, hem senin için hem 
de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten 
çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı çekersin!
118)  Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak 
kalmak.
119)  Yine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da 
bunalmayacaksın.
120)  Derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem! dedi, 
sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim 
mi?"
121)  Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp 
yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. 
(Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı.
122)  Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; tevbesini kabul etti ve 
doğru yola yöneltti.
123)  Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan 
(cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, kim 
benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.
124)  Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun 
sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak 
haşredeceğiz.
125)  O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, 
hakikaten görür idim!, der.
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َها  َت َنِسسسي َف َنسسا  ُت َيا ْتَكسس آ َت َأ ِلَكسس  َذ َك َقاَلسس 
ُتنَسسى ْوَمس  َي ْل ِلَكس ا َذ َك ِلَكس ) 126( َو َذ َك َو

َياِتس  ِبآ ْؤِمْنس  ُي َلْمس  َو َأْسسَرَف  ِزي َمْنس  َنْج
َقى  ْب َأ َو ّد  َأَش ِة  َذاُب اْلِخَر َع َل َو ِه  ّب  )127(َر

ُهْمس ِمْنس  َل ْب َق َنسا  ْك َل ْه َأ َكْمس  ُهْمس  َل ِد  ْه َي َلْمس  َف َأ

ِفي  ِإّن  ِهْم  ِن ِك ِفي َمَسا َيْمُشوَن  ُقُروِن  ْل ا
َهسى  ّن ِلسي ال ْو ُِل َياٍتس  ِلَكس َل ْوَل )128(َذ َل َو  

ِلَزاًمسسا  َكاَنسس  َل ّبَكسس  َقْت ِمْنسس َر َب ِلَمٌةسس َسسس َك
َأَجٌلس ُمَسسّمى  َلسى َمسا ) 129(َو َع ِبْر  َفاْصس

ُلوِعس  ُط ْبَلس  َق ّبَكس  ِد َر ِبَحْم ّبْح  َوَسس ُلوَنس  ُقو َي
ْيِل  ّل ِء ال َنا َوِمْن آ َها  ِب ُغُرو ْبَل  َق َو الّشْمِس 
َتْرَضسسى  ّلَكسس  َع َل ِر  َها ّن ْطَراَفسس ال َأ َو ّبْح  َفَسسس

َنسا ) 130( ْع ّت َلسى َمسا َم ِإ ْيَكس  َن ْي َع ّدّنس  َتُم َوَل 
ُهْمس  ْن َواًجسا ِم َأْز ِهس  َيسا ِب ّدن ِةس ال َيا ْلَح َةس ا ْهَر َز

َقسى ْب َأ َو ْيٌر  ّبَكس َخ ُقس َر ِرْز َو ِه  ِفي ُهْم  َن ِت ْف َن  ِل
ِبْر ) 131( َط َواْصسس ِة  ِبالّصسسَل َلَكسس  ْه َأ ْأُمْر  َو

ُقَكسس  َنْرُز َنْحُنسس  ًقسسا  ِرْز ُلَك  َأ َنْسسس َهسسا َل  ْي َل َع
َوى  ْق ّت ِلل َبُةسسسسسس  ِق َعا ْل ْوَل ) 132(َوا َل ُلوا  َقا َو

َنُة َما  ّي َب ِهْم  ِت أ
ْ َت َلْم  َو َأ ِه  ّب ٍة ِمْن َر َي ِبآ َنا  ِتي أ

ْ َي
َلسسى  ُْلو ّنسسا ) 133(ِفسسي الّصسسُحِف ا َأ ْو  َل َو

َنسا  ّب ُلوا َر َقا َل ِهس  ِل ْب َق َذاٍبس ِمْنس  َع ِب ُهْمس  َنا ْك َل ْه َأ

ْوَل  ِتَكس َل َيا َعس آ ِب ّت َن َف َنسا َرُسسوًل  ْي َل ِإ ْلَت  َأْرَسس

َنْخَزى َو ِذّلس  َن َأْنس  ْبِلس  َق ُقْلس ) 134( ِمْنس 
َلُموَن َمْنس  ْع َت َفَسس ّبُصسوا  َتَر َف ّبٌصس  َتَر ُكّلس ُم

َدى َأْصَحاُب الّصَراِط  َت ْه َوَمْن ا ّي  ِو الّس
)135(

126)  (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz 
geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen 
unutuluyorsun!
127)  Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin âyetlerine inanmayanı 
işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı, elbette daha şiddetli ve 
daha süreklidir.
128)  Bizim, onlardan önce nice nesilleri helâk etmiş olmamız 
kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında 
gezip dolaşırlar. Bunda, elbette ki akıl sahipleri için nice 
ibretler vardır.
129)  Eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz ve tayin 
edilmiş bir vâde olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) 
kaçınılmaz olurdu.
130)  (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin 
doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile 
tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki 
ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah'tan hoşnut olasın, (Allah da 
senden!).
131)  Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi 
faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini 
dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha 
süreklidir.
132)  Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. 
Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. 
Güzel sonuç, takvâ iledir.
133)  Onlar: (Muhammed) bize Rabbinden bir mucize 
getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen kitaplardakinin 
apaçık delili onlara gelmedi mi?
134)  Eğer biz, bundan (Kur'an'dan) önce onları bir azapla 
helâk etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi: Ya Rabbi! 
Bize bir elçi gönderseydin de, şu aşağılığa ve rüsvaylığa 
düşmeden önce âyetlerine uysaydık!
135)  De ki: Herkes beklemektedir: Öyle ise siz de bekleyin. 
Yakında anlayacaksınız; doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş 
ve hidayette olan kimmiş!
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